
Gliwice, 22-01-2019 r.
Oznaczenie sprawy: ZDM.26.2.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  PONIŻEJ 5 548 000 euro

Nazwa nadana zamówieniu przez
zamawiającego:

Rozbudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów
w Gliwicach.

1. Zamawiający - nazwa i adres

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice
e-mail: pendzialek_p@zdm.gliwice.eu
tel. +48 32/300-86-35
fax +48 32/300-86-99

2. Tryb udzielenia zamówienia

1) przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp".

3. Opis przedmiotu zamówienia

1) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 45.23.31.40-2 - nazwa: Roboty drogowe
dodatkowe przedmioty:
kod CPV: 45.31.60.00-5 - nazwa: Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
kod CPV: 45.23.00.00-8 - nazwa: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
kod CPV: 45.23.23.10-8 - nazwa: Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
3) opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa skrzyżowania ulic: Toszecka - Myśliwska - Pionierów
na działkach ewidencyjnych nr: 232/1, 233/1, 239/1, 245/1 (obręb Kopernik), 192/1, 495, 496/1, 496/2, 1836/1,
1841, 1842, 1844, 1847, 1916/1 (obręb Szobiszowice).

Zadanie realizowane jest w oparciu o dokumentację „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Toszecka – Myśliwska -
Pionierów w Gliwicach”– w trybie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – Decyzja nr 16/2016 z dnia
17.08.2016 r.

3.2. W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzą:
a) przebudowa skrzyżowania wraz ze zmianą geometrii,
b) budowa zatoki autobusowej,
c) budowa ścieżek rowerowych wraz z przebudową istniejących ciągów pieszych,
d) przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej,
e) demontaż odcinka istniejącego oświetlenia ulicznego wraz z budową nowego odcinka (zabudowa szaf
i złączy), wykonanie nowego odcinka linii kablowej,
f) przebudowa sygnalizacji świetlnej,
g) przebudowa hydrantu podziemnego DN 80,
h) przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych ziemnych nN i SN,
i) przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej,
j) budowa kanalizacji kablowej na potrzeby ZDM,
k) wycinka zieleni – 74 szt. drzew oraz 29 szt. krzewów (pow. 368,7 m2),
l) przebudowa fragmentu ogrodzenia,
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m) zakres związany z wymianą konstrukcji jezdni na odcinku nie objętym dokumentacją projektową.

3.3. Roboty z zakresu infrastruktury drogowej oraz innych elementów związanych z wyposażeniem
drogi. 

a)Roboty drogowe:
Dla poprawy przepustowości, geometrii skrzyżowania i jego przejezdności planowana jest zmiana geometrii
skrzyżowania oraz przebudowa sygnalizacji świetlnej.
Zmiana geometrii skrzyżowania obejmuje: poszerzenie wlotów i wylotów, korektę łuków, wykonanie zatoki
autobusowej w miejscu istniejącego przystanku, wykonanie wysp dzielących na wlotach ul. Toszeckiej,
przebudowa istniejących ciągów pieszych, budowa odcinka ścieżek rowerowych.
Dla ulic Toszecka, Myśliwska Pionierów przyjęto konstrukcję nawierzchni KR5.
Zakres remontu nawierzchni według projektu drogowego. Rozbudową objęty jest odcinek ul. Toszeckiej
od zjazdu do McDonald’s do wiaduktu wraz z odcinkami ulic: Myśliwska i Pionierów.Szczegółowy opis robót
ujęty został w projekcie wykonawczym branży drogowej.
b)Dodatkowe roboty związane z wymianą nawierzchni na odcinku nie objętym dokumentacją projektową:
Z uwagi na pogorszenie stanu nawierzchni od chwili uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
dla ww. inwestycji rozszerzono zakres jej wymiany o odcinek od km 0+172,73 do km 0+407,31. Konstrukcję
nawierzchni należy przyjąć jak dla pozostałego odcinka ul. Toszeckiej. Celem dostosowania niwelety ulic
dochodzących należy przewidzieć wymianę konstrukcji na długości 20 m w ul. Harcerskiej i Sokoła.
W dodatkowym zakresie należy uwzględnić wymianę 4 wpustów ulicznych, przebudowę zatoki autobusowej
(kostka granitowa) z peronem pomiędzy ul. Harcerską i Sokoła oraz wymianę nawierzchni chodnika na kostkę
betonową. Z uwagi na nieznaną głębokość posadowienia kabla elektroenergetycznego należy wycenić jego
zabezpieczenie lub ewentualną przebudowę. Remont nawierzchni obejmuje regulację 6 studni na ciągu
kanalizacji sanitarnej oraz 3 zasuw wodociągowych. Wycenę zakresu dodatkowego należy wykonać przez
analogię do pozostałego zakresu (dotyczy również STWiORB).
Przedmiotowy zakres nie został opisany w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do postępowania
przetargowego, został natomiast pokazany w części graficznej na rysunkach zamiennych. Zamawiający może
odstąpić od realizacji tej części zadania lub wykonać je w mniejszym zakresie. Decyzja zostanie podjęta
na etapie budowy.
3.4. Odwodnienie
Projekt zakłada ujęcie wód opadowych z jezdni oraz chodników do istniejącego systemu kanalizacji
deszczowej poprzez system wpustów deszczowych z przykanalikami.
W ramach zadania zostanie wybudowany odcinek nowej kanalizacji deszczowej oraz przebudowany (metodą
krakingu) fragment istniejącej, kolidującej z zamierzeniem.

Szczegółowy opis robót z zakresu kanalizacji deszczowej ujęty został w projekcie wykonawczym przebudowy
odwodnienia ulicy.

3.5.Sygnalizacja świetlna – część elektryczna
Projekt przewiduje przebudowę sygnalizacji świetlnej przy maksymalnym wykorzystaniu istniejącego osprzętu.
W zakres prac wchodzi: demontaż osprzętu sygnalizacji świetlnej, wykonanie kanalizacji kablowej,
posadowienie konstrukcji wsporczych, wykonanie systemu detekcji (montaż pętli indukcyjnych, kamer,
przycisków), montaż infrastruktury na potrzeby zarządzania ruchem (kamera obrotowa, pomiarowa natężenia
ruchu, antena punktu dostępowego), ułożenie linii kablowych i wykonanie połączeń, wykonanie pomiarów
elektrycznych.
Zamawiający wprowadził zmiany i uzupełnienia w dokumentacji projektowej, które należy uwzględnić
w ofercie. Są one opisane w załączniku „Aktualizacja specyfikacji osprzętu elektrycznego sygnalizacji
świetlnej.
Szczegółowy opis robót z zakresu sygnalizacji świetlnej zawarto w projekcie wykonawczym przebudowy
sygnalizacji świetlnej - część elektryczna.

3.6.Oświetlenie uliczne
Niniejszy projekt w swym zakresie obejmuje:
a)montaż sieci oświetlenia ulicznego linią kablową ziemną
b) montaż słupów oświetleniowych na fundamentach
c) montaż opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami
d) montaż szafy oświetlenia ulicznego
e) demontaż istniejącego oświetlenia
f) prace montażowe.
Oświetlenie przebudowywanego odcinka od al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego do ul. Toszeckiej nr 98 musi
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spełniać wymagania klasy oświetleniowej ME3c (L [cd/m2] ≥1,0, Uo ≥0,4). Dla strefy konfliktowej
(skrzyżowanie ul. Toszeckiej z ul. Myśliwską i Pionierów) przyjęto klasę CE2. Klasa dla ww. strefy konfliktowej
została dobrana o poziom wyższy niż klasa oświetlenia drogi głównej ze względu na wzmożony ruch oraz
możliwość zaistnienia potoków różnych użytkowników. Na powyższym odcinku oświetlenie istniejące
wykonane jest na słupach betonowych (należących do przedsiębiorstwa energetycznego TAURON
Dystrybucja S.A), które należy zdemontować. Projektowane oświetlenie przedmiotowego odcinka wykonane
zostanie na słupach stalowych, ocynkowanych o wysokości 10m z zastosowaniem wysięgników
o odpowiedniej długości oraz opraw oświetlenia ulicznego wykonanych w technologii LED i temperaturze
barwowej 4000 [K]. Dodatkowo zaprojektowane zostało oświetlenie chodników oraz ścieżek rowerowych
na słupach h=4m. Dla projektowanych chodników przyjęto klasę oświetlenia S1 oraz S2, natomiast dla
projektowanych ścieżek rowerowych klasę oświetlenia S3.
Szczegółowy opis robót z zakresu przebudowy oświetlenia zawarto w projekcie wykonawczym przebudowy
oświetlenia ulicznego.
3.7. Wycinka zieleni
W ramach projektu planuje się wycinkę istniejącej zieleni niskiej i wysokiej kolidującej z projektowanym
układem drogowym. Do wycięcia przeznaczone jest 74 szt. drzew i 29 szt. krzewów o powierzchni 368,7 m2.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
STWiORB. Wszystkie roboty związane z usunięciem drzew i krzewów powinny być wykonywane w sposób
uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne zieleni poza zakresem robót w liniach rozgraniczających
inwestycji. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczania pni drzew zagrożonych uszkodzeniem w czasie
trwania budowy.Przed przystąpieniem do robót należy poinformować Referat Utrzymania Zieleni Zarządu Dróg
Miejskich w Gliwicach (UZ ZDM) o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót, celem dokonania odbioru robót.
Wszystkie roboty powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru ds. utrzymania zieleni ZDM.
Wszystkie roboty powinny być wykonywane pod nadzorem Inspektora Nadzoru ds. utrzymania zieleni ZDM.
Drewno jest własnością Właściciela Terenu.
Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania w cenie wycinki drzew, swojego przychodu z pozyskanego
drewna.
Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem zagospodaruje i usunie z pasa drogowego wszelkie
pozostałości gałęzi, pni, korzeni i innych odpadów po usuniętych drzewach oraz krzewach.
Przed przystąpieniem do wycinki w okresie lęgowym należy sporządzić opinię ornitologiczną oraz sprawdzić,
czy nie występują gniazda. W przypadku wystąpienia gniazd należy zgłosić powyższe Zamawiającemu, celem
uzyskania stosownego zezwolenia. W przypadku wystąpienia nasadzeń zastępczych koszt ich pokrywa
Wykonawca.
Szczegółowy opis robót z zakresu wycinki zieleni zawarto w projekcie wykonawczym inwentaryzacja zieleni
i plan wycinki.

3.8. Organizacja ruchu – oznakowanie skrzyżowania
Zaprojektowana przebudowa skrzyżowania oraz wprowadzenie sygnalizacji świetlnej wymusza wprowadzenie
nowej organizacji docelowej. W związku z powyższym zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu obejmują:
wykonanie na wlocie północnym ul. Toszeckiej pasów w relacjach w lewo, na wprost, na wprost i w prawo;
wykonanie na wylocie północnym ul. Toszeckiej 2 pasów ruchu jako przedłużenia na wlocie (pas wewnętrzny
zanika za skrzyżowaniem), wykonanie na wlocie południowym ul. Toszeckiej pasów ruchu w relacjach: w lewo,
na wprost, na wprost i w prawo; wykonanie na wylocie południowym ul. Toszeckiej 2 pasów ruchu jako
przedłużenia pasów ruchu na wlocie (wewnętrzny pas ruchu zanika za skrzyżowaniem), wykonanie na wlocie
ul. Pionierów pasów ruchu w relacjach: w lewo, na wprost i w prawo. Dodatkowo dodanie przejścia dla
pieszych i przejazdu dla rowerzystów przez południowy wlot i wylot ul. Toszeckiej, dodanie przejazdu dla
rowerzystów przez ul. Pionierów. Na ul. Toszeckiej wydzielone zostały dodatkowo pasy ruchu do skrętu
w lewo w ul. Harcerską i Sokoła.
Uwaga:
Z uwagi na konieczność wyznaczenia trzech pasów ruchu na obiekcie inżynierskim nad DK 78 Wykonawca
winien wycenić opracowanie i wdrożenie projektu zamiennego uwzględniającego wnioskowaną zmianę.

Szczegółowy opis robót z zakresu stałej organizacji ruchu ujęty został w projekcie wykonawczym docelowej
organizacji ruchu.

3.9. Organizacja ruchu – sygnalizacja świetlna część ruchowa
W ramach zadania istniejąca sygnalizacja świetlna zostanie zdemontowana. W oparciu o nową geometrię
jezdni projektuje się budowę nowej sygnalizacji przy maksymalnym stopniu wykorzystania istniejącego
osprzętu. Wprowadzone zostaną zmiany w systemie detekcji pojazdów i pieszych.
Należy zaktualizować i zatwierdzić projekt przebudowy sygnalizacji świetlnej – część programowo – ruchowa,
w uzgodnieniu z Zamawiającym.
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Szczegółowy opis robót z zakresu części programowej sygnalizacji świetlnej ujęty został w projekcie
wykonawczym przebudowy sygnalizacji świetlnej - część ruchowa.

3.10. Kanalizacja kablowa na potrzeby Centrum Sterowania Ruchem
Zakres projektu przewiduje budowę kanalizacji kablowej 1-otworowej wzdłuż ul. Toszeckiej na odcinku
od restauracji McDonald’s do ul. Pionierów i Myśliwskiej. Projektowaną kanalizację teletechniczną CSR należy
wykonać jako jednootworową z rur PE typ DVR Ø110x96 mm a na skrzyżowaniach z drogami z rur
grubościennych RHDPE 110/6,3. Zastosowano studnie kablowe typu SKR-1 oraz studnie SK-1.

Szczegółowy opis robót oraz lokalizacja sieci wraz ze studniami z zakresu kanalizacji kablowej ujęty został
w projekcie wykonawczym kanalizacji kablowej dla potrzeb CSR.

3.11. Przebudowa kabli elektroenergetycznych
Zakres przedmiotowego projektu obejmuje: zabezpieczenie i przebudowę linii kablowych średniego i niskiego
napięcia kolidujących z przebudową skrzyżowania.
Szczegółowy opis robót z zakresu przebudowy sieci zawarto w projekcie przebudowy kabli energetycznych.

3.12. Przebudowa sieci telekomunikacyjnych
W miejscach kolizji urządzeń telekomunikacyjnych z projektowaną drogą zaprojektowano przebudowy.
Przebudowa obejmuje budowę kanalizacji kablowej wraz ze studniami teletechnicznymi oraz przebudowę kabli
optotelekomunikacyjnych i kabli o żyłach metalowych (miedzianych).
Szczegółowy opis robót z zakresu przebudowy sieci zawarto w projekcie wykonawczym przebudowy sieci
teletechnicznej.

3.13. Zalecenia dodatkowe związane z wykonaniem zamówienia

Szczegółowy opis robót do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia wraz z danymi ilościowymi zawarty
jest w załączonej dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).
Roboty należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową oraz zapisami w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a także zaleceniami ujętymi w Decyzji Prezydenta
Miasta Gliwice - Decyzja nr 3/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 06.10.2017 roku
wydanej dla przedmiotowej inwestycji.
Wszystkie zdemontowane, odzyskane oraz wskazane przez Zamawiającego elementy i materiały należą
do Zamawiającego. Należy je zabezpieczyć, zinwentaryzować i przewieźć, na koszt Wykonawcy, na teren
wskazany przez Zamawiającego (na terenie miasta Gliwice).

Uwaga:

W przypadku ewentualnego przedstawienia w dokumentacji projektowej wskazań na materiały budowlane lub
urządzenia techniczne z podaniem producenta, należy je traktować, jako przykładowe, ze względu na zasady
ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza zapis art. 29 ust. 3. Oznacza to, że Wykonawca może
zaproponować inne równoważne materiały i urządzenia pod warunkiem zachowania standardu, parametrów
i sprawności urządzeń i materiałów na poziomie co najmniej prezentowanym przez wytypowanych
w projektach producentów i dostawców urządzeń.

Przed przystąpieniem do robót, które mają wpływ na funkcjonowanie ruchu w ciągu przebudowywanego
odcinka drogi, Wykonawca opracuje, uzyska niezbędne opinie i przedłoży do zatwierdzenia przez organ
zarządzający ruchem projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót, który uwzględniał będzie przyjęty przez
Wykonawcę sposób prowadzenia robót, w tym technologię i harmonogram wykonywania poszczególnych prac
(np. etapowanie, podział na odcinki). Wykonawca poniesie koszty związane z opracowaniem ww. projektu
oraz wdrożeniem przyjętej w tym projekcie tymczasowej organizacji ruchu w okresie prowadzenia robót.
W opracowaniu należy przyjąć, z uwagi na istniejąca szerokość jezdni w ul. Bończyka, iż przejazd może się
odbywać w jednym kierunku.
Wykonawca poniesie koszty objazdów transportu zbiorowego (MZT, itp.) wynikające z technologii prowadzenia
prac budowlanych.
Wykonawca zapewni (zleci) i poniesie koszty nadzoru technicznego użytkowników istniejącego uzbrojenia
i infrastruktury.
Przed przystąpieniem do wycinki oraz nasadzeń zieleni, Wykonawca musi się skontaktować z głównym
specjalistą ds. utrzymania zieleni w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, w celu ustalenia szczegółów
dotyczących wycinki i nasadzeń.
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Wykonawca przez cały czas trwania robót budowlanych zobowiązany będzie do utrzymywania w czystości
placu budowy oraz dróg dojazdowych lub dróg w obrębie budowy w zakresie realnie powodowanego
zanieczyszczenia. Po zakończeniu robót, przed przystąpieniem do odbioru końcowego, Wykonawca powinien
uprzątnąć plac budowy oraz drogi, na których budowa powodowała zanieczyszczenia i w razie konieczności
uporządkować poprzez doprowadzenie do stanu pierwotnego teren przyległy, jeżeli uległ on jakiemukolwiek
negatywnemu przeobrażeniu w związku z bezpośrednim sąsiedztwem budowy. Dotyczy to również terenów
zielonych, które należy oczyścić z naniesień związanych z prowadzonymi robotami, a w razie konieczności
odpowiednio zrekultywować i uzupełnić nasadzenia, które uległy degradacji. Szczegółowy zakres prac
zostanie wskazany na Radach Budowy.
Wykonawca zapewni geodezyjną obsługę budowy oraz sporządzi dokumentację powykonawczą, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu operat geodezyjny (w wersji
papierowej oraz elektronicznej – DWG lub DXF), wykonany w układzie geodezyjnym 2000, zgodnie
z instrukcją K-2, z zastosowaniem prawidłowej topologii nanoszonych elementów. Przez prawidłową topologię
obiektów należy rozumieć:
a) występowanie w ramach jednej warstwy obiektów o jednakowej topologii (punkty, polilinie, regiony - obiekty
zamknięte o obliczalnej powierzchni,
b) obiektom w warstwach należy poprzez identyfikator przypisać właściwości np. (asfalt, kostka itd.)
Naniesione po przebudowie uzbrojenie terenu winno posiadać opinie Narady Koordynacyjnej, potwierdzające
dokonanie uzgodnienia przyjętych ostatecznie rozwiązań (papierowa wersja mapy powykonawczej
zaopatrzona pieczątką świadczącą o zgodności przedstawionego w niej uzbrojenia z opinią Narady
Koordynacyjnej). Koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie, dlatego należy wliczyć je w cenę
ofertową.

Wymagany termin gwarancji: min. 36 miesięcy,
Wymagany termin rękojmi: min. 36 miesięcy.

4. Opis sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a,
uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których

mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności
niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie

realizacji zamówienia

1) Zamawiający określa następujące warunki związane z koniecznością zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób realizujących zamówienie:

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę
osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: wszystkie czynności przy
robotach drogowych, kanalizacji deszczowej, sieci telekomunikacyjnych, sieci elektroenergetycznych – za
wyjątkiem mechanicznych robót ziemnych.
2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest
w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich
oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,
c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących
w pkt. 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
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wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
4) Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez
zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogów
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, będzie traktowane jako niespełnienie obowiązku zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1) czynności.
5) W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób na umowę o pracę
lub nieprzedstawienia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 3) Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną zgodnie z § 9 ust. 1 pkt.1 lit.d).
6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę; Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję
Pracy.

5. Oferty częściowe

1) zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,

6. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp

1) zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
ustawy pzp,

7. Oferty wariantowe

1) zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych,

8. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia

1) termin wykonania zamówienia: nie dłużej niż 9 m-cy od dnia podpisania umowy,
2) obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie kosztorysowe.

9. Warunki udziału w postępowaniu

1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

3. Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunku:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) należycie co najmniej:
- dwa zamówienia polegające na budowie, przebudowie dróg lub ulic wraz z budową lub przebudową
sygnalizacji świetlnej o wartości nie mniejszej niż 3 000 000, 00 zł brutto każde,
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W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświdczenia musi
spełniać w całości przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel posiadający doświadczenie
i odpowiednie uprawnienia ( zamawiający dopuszcza osoby których kwalifikacje zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych stosownie do zapisów art.12a ustawy Prawo budowlane tj.Dz.U. 2018
poz. 1202 z późn.zm.) a w szczególności co najmniej:
a) Co najmniej 1 osobę do kierowania robotami ( Kierownik Budowy) z  uprawnieniami budowlanymi
w specjalności drogowej lub konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń,
b) Co najmniej 1 osobę do kierowania robotami z uprawnieniami budowlanymi w specjalności
inżynieryjno-instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych,
c) Co najmniej 1 osobę do kierowania robotami z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
d) Co najmniej 1 osobę do kierowania robotami z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci
teletechnicznych,
W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek osób zdolnych do wykonania zamówienia będzie
rozpatrywany łącznie.

4. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość
w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji
o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego,
kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

10. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5

1) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy pzp,
2) Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
a) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp

11. Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienie publiczne

1) Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ,

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zamieszcza informacje o tych podmiotach w powyższym
oświadczeniu.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

•   

2) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego
na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione

•   
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w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej
w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu
na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te
powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej.

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie,

3) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp:
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA
NR 7 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty,

•   

wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SIWZ,

4) Inne dokumenty niewymienione w pkt. 1,2,3:

wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 -
o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

♦   

wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji f inansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania
podmiotu trzeciego stanowi ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie lub inne
dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu.
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwali f ikacj i  zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą,

♦   

•   
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wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca
certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji
może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub
certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub
uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. 1, 2, 3.

♦   

12. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów 

1) komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywać się będzie: za pośrednictwem operatora
pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.
1219 z późn. zm.),
2) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:

"Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą:
 Rozbudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów w Gliwicach."

3) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje
nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej SIWZ.

13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1) osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:

Pani Wiesława Kruczek - Zarząd Dróg Miejskich, 
tel. +48 32/32 300-86-35, fax +48 32/300-86-99, pok. 113, piętro 1
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30,

•   

2) w razie nieobecności osoby, o której mowa w pkt 1) osobą uprawnioną będzie:

Pani Magdalena Jurczyk - Zarząd Dróg Miejskich, 
tel. +48 32/32 300-86-43, fax +48 32/300-86-99, pok. 112, piętro 1
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30,

•   

14. Wymagania dotyczące wadium

1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 130 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy zł). ,
2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert,
3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą,
dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium
w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp,
4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr ING Bank Śląski
O/Gliwice, nr konta 13 1050 1298 1000 0022 8940 7484. ,
5) jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć Referat Finansowo-Księgowy pok.
115,

15. Termin związania ofertą

1) termin związania ofertą wynosi 30 dni.

16. Opis sposobu przygotowania oferty

1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SIWZ. Treść
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oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty,
2) wraz z ofertą należy złożyć:
a) kosztorys ofertowy,
-TER
b) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych.
W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,
3) wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiazku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku,
4) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców,
5) oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty lub oświadczenia
obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski,
6) wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
7) pełnomocnictwa, o których mowa w niniejszej SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza,
8) dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ, składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje przez
opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym
podpisem,
9) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
10) jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien zastrzec, które spośród zawartych w ofercie
informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione
do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu
zachowania ich poufności.  Wykonawca zastrzegając określoną informację jako tajemnicę
przedsiębiorstwa musi wykazać, że:

informacja ta ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada
wartość gospodarczą,

•   

nie została ujawniona do wiadomości publicznej,•   
podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności,•   

11) dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z oświadczeniem o tajemnicy przedsiębiorstwa
o treści ZAŁĄCZNIKA NR 10 do SIWZ, należy umieścić w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie
od pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczyć klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”.
Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp,
12) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty
związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi
wyłącznie wykonawca,
13) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją,
14) oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z  jej treścią przed terminem
otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:

"Oferta w postępowaniu pod nazwą: 
Rozbudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów w Gliwicach.

Nie otwierać przed 08-02-2019 r. godz. 10:15 "

17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1) oferty należy złożyć do dnia 08-02-2019 r. do godz. 10:00  Miejsce składania: Zarząd Dróg Miejskich ul.
Płowiecka 31, 41-121 Gliwice - pok. 14 (BOI- parter); w przypadku ofert składanych listownie decyduje data
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i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego,
2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08-02-2019 r. o godz. 10:15  . Miejsce otwarcia: Zarząd Dróg Miejskich
ul. Płowiecka 31, 41-121 Gliwice - pok. 100 (sala konferencyjna).

18. Opis sposobu obliczania ceny

1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ,
2) Podstawą obliczenia ceny oferty są dołączone do SIWZ: Dokumentacja projektowa
wraz z Specyfikacją Techniczną Wykonania i  Odbioru Robót Budowlanych,Tabele Elementów
Rozliczeniowych (TER).
3) Wykonawca wyceni i wypełni TER , która po wypełnieniu cenami jednostkowymi stanowić będzie kosztorys
ofertowy.
4) Formularz TER należy odczytywać w powiązaniu z projektem, SIWZ, warunkami umowy i STWiORB.
5) Ilości robót w poszczególnych pozycjach TER nie są ostateczne i zostały podane po to
aby dać Wykonawcom wspólną podstawę do wyliczenia ceny oferty. Podstawą płatności będą rzeczywiste
ilości zamówionych i wykonanych robót, obmierzone przez wykonawcę i sprawdzone przez przedstawiciela
zamawiającego oraz ceny jednostkowe podane przez wykonawcę w TER.
6) Wykonawca nie może pominąć jakiejkolwiek pozycji w TER.
7) Ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach TER winny obejmować wszystkie
koszty niezbędne do wykonania robót a w szczególności:
- koszty bezpośrednie – w tym koszty wszelkiej robocizny obejmujące płace bezpośrednie, płace
uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac,
- koszty wszelkich materiałów i koszty dostarczenia tych materiałów na miejsce wbudowania,
- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego, oraz koszty sprowadzenia tego sprzętu na plac
budowy, koszty jego montażu i demontażu po zakończeniu budowy,
- koszty ogólne budowy i koszty zarządu
- zysk
- wszelkie inne koszty np. nadzory branżowe, opłaty i należności związane z wykonywaniem robót, koszty
opisane w SIWZ, koszty związane z odpowiedzialnością materialną, zobowiązaniami wynikającymi z treści
rysunków, STWiORB, warunków umowy i przepisami dotyczącymi wykonywania robót budowlanych.
8)Wykonawcy nie zezwala się na dodawanie żadnych nowych pozycji w którejkolwiek części TER.
9) Ceny jednostkowe winny być wyrażone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
10)Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia.
11) W dowolnym momencie badania i oceny ofert a także po zawarciu umowy na żądanie
zamawiającego, wykonawca ma obowiązek udzielenia wyjaśnień dotyczących sposobu wyliczenia wysokości
określonych cen jednostkowych w TER.
12) jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie
z tymi przepisami.

19. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą

1) rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.

20. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
kryteria:
nazwa waga (znaczenie)% sposób liczenia wg wzoru

cena Wa=60,00 Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
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okres gwarancji Wb=20,00 GR=((GRof/60)xWb)x100 pkt

termin realizacj Wc=20,00 Tr= (T1,T2,T3) x Wc
gdzie:
Cmin - najniższa cena
Cof - cena badanej oferty
Ca - liczba punktów w kryterium
Wa,b,c - waga w ocenianym kryterium
Tr - liczba punktów w kryterium termin realizacji
T1,2,3- zaoferowany czas realizacji
GR- liczba punktów w kryterium okres gwarancji
GRof-okres gwarancji badanej oferty
Uwaga:
Okres gwarancji musi być wyrażony w całych miesiącach (min. 36 miesięcy, max 60 miesięcy). Zaoferowanie
okresu dłuższego niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma
20 punktów.
Termin realizacji musi być wyrażony w całych miesiącach (min. 7 miesięcy od podpisania umowy, max 9
miesięcy od podpisania umowy). Termin realizacji nie może być dłuższy niż 9 miesięcy i nie krótszy niż 7
miesięcy. Zaoferowanie terminu krótszego niż 7 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji
wykonawca otrzyma 20 punktów. Zaoferowanie terminu dłuższego niż 9 miesięcy spowoduje odrzucenie
oferty.
T1 – 9 miesięcy – 0 pkt
T2 – 8 miesięcy – 50 pkt
T3 – 7 miesięcy – 100 pkt
2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców
w zakresie powyższych kryteriów,
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryteria otrzyma maksymalną liczbę punktów.
Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawą pzp
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium/kryteria wyboru.

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch
miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza
i wyższe zaokrągla się do 1 grosza"
2) Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy pzp: TAK.

21. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1) z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach
określonych we wzorze umowy - ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ,
2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2
ustawy pzp,
3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani będą do złożenia w siedzibie
zamawiającego - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie,
4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy
złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez
osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru,

22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1) zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy .

23. Istotne postanowienia umowy
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1) istotne postanowienia umowy zawiera  załączony do specyfikacji wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ.

24. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy

1) zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
1.Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy
w zakresie zmiany terminu umownego z powodu:
1) wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenia zewnętrznego, niezależnego od działania stron umowy
i którym strony nie mogły zapobiec np. powódź, trąba powietrzna, huragan - o czas w jakim siła wyższa i jej
skutki uniemożliwiające realizacje przedmiotu umowy występowały,
2) przedłużających się postępowań administracyjnych lub cywilnych niezawinionych przez Strony,
3) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych rozumianych jako ciągłe: opady deszczu
dłuższych niż 7 dni kalendarzowych, występowanie niskich temperatur uniemożliwiających realizację prac
zgodnie z przyjętą technologią powyżej 7 dni kalendarzowych - o czas występowania tych zjawisk,
4) decyzji służb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego oraz innych instytucji, których decyzje mają wpływ
na zatrzymanie prac - o czas na jaki prace zostały zatrzymane,
5) z powodu istotnych braków lub błędów dokumentacji projektowej, również tych polegających
na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa - o czas niezbędny na dokonanie stosownych zmian
w dokumentacji,
6) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych
przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy - o czas niezbędny do wprowadzenia tych
zmian,
7) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności
wstrzymanie prac przez Zamawiającego - o czas na jaki wstrzymano prace,
8) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania
przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które
wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy - o czas wykonywania tych robót,
9) wystąpienia kolizji z istniejącymi obiektami infrastruktury o których nie było wiadomo na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej oraz kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
10) skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy na wniosek Wykonawcy,
11) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania części lub całości prac na czas trwania przeszkody
w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy
i nie przewidywanych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu
umowy bez zmiany wynagrodzenia.
2. Zmiany wynagrodzenia zgodnie z zapisami §5 ust. 7 i 8 umowy.

25. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia

1) w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące  odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy
pzp.

26. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub

sprzeciwu

1) umowy o podwykonawstwo muszą zawierać uregulowania dotyczące odpowiedzialności podwykonawcy za
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wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie analogicznie do uregulowań zawartych w umowie
z wykonawcą, w szczególności odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi oraz kar umownych.

27. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które,
z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania

zamawiającemu

1) nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu umowy o podwykonawstwa w zakresie wszelkich
dostaw i usług o wartości mniejszej niż 50 000 zł.

28. Informacja dotycząca ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31 44-121 Gliwice
.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Daniel Mync, iod@zdm.gliwice.eu .
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Rozbudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska -
Pionierów w Gliwicach. numer sprawy: ZDM.26.2.2019 prowadzonym w trybie: przetarg nieograniczony
na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą Pzp".
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
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***  Wyjaśnienie:  prawo do ograniczenia przetwarzania n ie ma zastosowania w odnies ieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego.

29. Załączniki do specyfikacji

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty,
2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu,
3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - oświadczenie składane na wezwanie zamawiającego,
4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - oświadczenie o grupie kapitałowej,
5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - wzór umowy,
6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych,
7) ZAŁĄCZNIK NR 7 - wykaz robót budowlanych,
8) ZAŁĄCZNIK NR 8 - wykaz osób,
9) ZAŁĄCZNIK NR 9 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego,
10) ZAŁĄCZNIK NR 10 - oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa,
11) ZAŁĄCZNIK NR 11- Tabele Elementów Rozliczeniowych (TER)
12) ZAŁĄCZNIK NR 12 - Dokument gwarancyjny - załącznik nr 6 do umowy
13) ZAŁĄCZNIK NR 13 - Aktualizacja specyfikacji osprzętu elektrycznego sygnalizacji świetlnej

Dyrektor Jednostki

24-01-2019 r.  Anna Gilner 
.............................................................

(data i podpis osoby upoważnionej)
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