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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawa zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907 z późn.
zmianami).
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów
dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane (Dz. U. z 2013.231).
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
(Dz. U. 2013.1692).
4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie kwot wartości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. 2013.1735).
5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r. w sprawie protokołu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010r. Nr 223 poz. 1458).
Definicje:
Roboty budowlane- należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót
budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie wykazu robót budowlanych
(Dz.U. z 2012r., poz. 1372) lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za
pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.
Przedsiębiorca - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)
tj. przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:
a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o
charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w
rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą
działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,
c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dn. 16.02.2007r. o
ochronie konkurencji i konsumentów, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie
prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w
art. 13 ustawy z dn. 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
d) związek przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dn. 16.02.2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów - na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających
konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;
Grupa Kapitałowa - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w
sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;
Przejęcie kontroli - rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego
uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu
wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu
na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:
a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników
albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
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b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady
nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z
innymi osobami,
c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu
innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej
albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi
osobami,
e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub
przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;
Umowa o podwykonawstwo – rozumie się przez to umowę w formie pisemnej o charakterze
odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część
zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym
podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także
między podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.
ROZDZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa budynku ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego
w miejscowości Szklana Gmina Sierakowice na działkach 10/6 i 10/11.
2. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać następujący zakres:
a) dwukondygnacyjną dobudowę do istniejącego ośrodka, forma obiektu – przyziemie w kształcie
litery „L”, parter w części środkowej wysunięty poza obrys dolnej kondygnacji. Obiekt 2kondygnacyjny kryty dachem skośnym wielospadowym,
b) od strony istniejącego wjazdu do garażu projektuje się fragment muru oporowego,
c) wykonanie następujących urządzeń związanych z obiektem budowlanym:
– instalacje wewnętrzne wod - kan. i energetyczne
– droga dojazdowa oraz chodniki
– ukształtowanie terenu i zieleń
– przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetyczne.
UWAGA: Drzwi wewnętrzne do wszystkich sal dydaktycznych i rehabilitacyjnych powinny być
wyposażone w okienko tzw. Bulaj. Ponadto dla 10 kompletów drzwi wewnętrznych należy
przewidzieć system otwierania elektronicznego tzw. Kod dostępu.
3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45210000-2
45233140-2
45310000-3
45330000-9

Roboty budowlane w zakresie budynków
Roboty drogowe
Roboty elektryczne
Roboty sanitarne

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które stanowią załączniki do SIWZ.
Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne, dopuszcza się
odpowiednio: rozwiązania, elementy, materiały, urządzenia równoważne. Za równoważne uznaje
się rozwiązania, jak również elementy, materiały, urządzenia o właściwościach funkcjonalnych i
jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w opisie przedmiotu
zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy
czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z
produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu
referencyjnego cechy i parametry.
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Istotne dla Zamawiającego cechy i parametry, to takie, które pozwolą zachować wszystkim
projektowanym:
• Instalacjom, urządzeniom, wyrobom: parametry i cechy pozwalające przede wszystkim na
prawidłową współpracę z innymi instalacjami i/lub urządzeniami i/lub wyrobami w sposób
założony przez projektanta oraz pozwalające przy tym uzyskać parametry nie gorsze od
założonych w opisie przedmiotu zamówienia;
• Pomieszczeniom, placom, drogom: wszystkie cechy zakładane przy projektowaniu,
niezmieniające ich funkcji użytkowych oraz ich wymiarów;
• Elementom konstrukcyjnym i konstrukcjom: wszystkie parametry nie gorsze, niż zakładane
5. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje w terminie 5 dni specyfikację istotnych
warunków zamówienia w formie dokumentu. Opłata za przekazanie specyfikacji wynosi 500,00
zł.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną,
obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy
maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także
wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane
przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
7. Wykonawca zapewnienia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,
posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów
na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę.
8. Wykonawca zabezpiecza
Zamawiającego i własne.

teren

robót

mając

w szczególności

na

względzie

mienie

9. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich
pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu
prowadzonych robót.
10. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i zagospodarowanie odpadów.
11. Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca
zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i
doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót.
12. Usuwania wad stwierdzonych w trakcie dokonywania odbiorów zgodnie z postanowieniami
umowy.
13. Wykonania dokumentacji powykonawczej w języku polskim w 2 (dwóch) egzemplarzach oraz na
nośniku elektronicznym typu CD. Wszystkie dokumenty winny być sporządzone odpowiednio:
pliki tekstowe w formacie *doc, arkusze obliczeniowe w formacie *xls, rysunki w formacie *dwg.
14. Kompletowania w trakcie realizacji robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru
końcowego kompletu protokołów jak i kompletu dokumentów potrzebnych do zawiadomienia o
zakończeniu budowy oraz złożeniu przez Zamawiającego wniosku o pozwolenie na
użytkowanie.
15. Uzupełnianie dokumentów/wyjaśnienia zapisów na żądanie organu wydającego pozwolenie na
użytkowanie oraz uczestniczenie w kontrolach związanych z zakończeniem budowy oraz
wydaniem pozwolenia na użytkowanie.
16. Wykonawca zawrze ubezpieczenie na własny koszt i utrzyma w mocy przez cały okres trwania
umowy ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy CAR.
Ubezpieczenie ważne będzie nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru
końcowego, obejmować będzie:
a) odpowiedzialność cywilną kontraktową w związku z realizacją niniejszego zamówienia w
wysokości nie mniejszej niż pełna wartość prac określonych umową,
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b) odpowiedzialność cywilną deliktową z tytułu prowadzonej działalności,
Umowy i polisy ubezpieczenia wraz z dowodami opłacenia składek Wykonawca dostarczać będzie
Zamawiającemu. W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, Wykonawca będzie przekładał
Zamawiającemu dowody ich opłacenia nie później niż 7 dni od daty ich wymagalności.
Umowy ubezpieczenia zapewnią wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach
koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.
Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego.
Jeżeli Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy zawartej umowy ubezpieczenia , lub nie
przedstawi Zamawiającemu w terminie dowodu na jej zwarcie/opłacenia składki, to Zamawiający
będzie uprawniony do zawarcia takiej umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, a koszty jej
zawarcia potrąci z wierzytelnościami Wykonawcy lub pokryje jej koszty z zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
17. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych
z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
19. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
20. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających w
wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego.
21. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz nie przewiduje przeprowadzenia
aukcji elektronicznej.
22. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez Wykonawcę nazw (firm)
podwykonawców, na zasoby których Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art.
26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z
załącznikiem nr 4 do SIWZ. W przypadku niewskazania części zamówienia, która ma być
realizowana przez podwykonawcę Zamawiający uzna, że w całości zamówienie będzie
wykonywane przez Wykonawcę osobiście.
Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia roboty w zakresie stanu surowego, elewacji
i pokrycia dachu nie mogą być powierzone podwykonawcom.
23. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
ROZDZIAŁ III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1.

Termin realizacji zamówienia: 15.10.2015r.

ROZDZIAŁ IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ
LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWNIU.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
Oceny spełniania przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie
złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów:
(i)
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2
(W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, Oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu w zakresie wynikającym z zapisów art. 22 ust. 1 pkt 1-4 PZP - musi być
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podpisane przez wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę lub przez Pełnomocnika
upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w
postępowaniu i podpisania umowy w sprawie zamówienia;)
2. posiadania wiedzy i doświadczenia
(a) Wykonawca musi wykazać się realizacją co najmniej trzech robót budowlanych
odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. polegających na budowie, przebudowie lub
rozbudowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż
2500 m2 oraz o wartości nie mniejszej niż 7 000 000,00 zł (nie dopuszcza się sumowania
mniejszych, cząstkowych robót objętych odrębnymi umowami lub zleceniami) w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie wraz z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z
załączeniem dowodów czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (jeden wspólny
wykaz w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną) sporządzony według załącznika nr
5 do SIWZ.
Oceny spełniania przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie
złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów:
(i)
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2
(W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, Oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu w zakresie wynikającym z zapisów art. 22 ust. 1 pkt 1-4 PZP - musi być
podpisane przez wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę lub przez Pełnomocnika
upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w
postępowaniu i podpisania umowy w sprawie zamówienia;)
(ii)
Wykaz robót budowlanych (sporządzony według załącznika nr 5 do SIWZ) wykonanych w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem rodzaju robót, wartości robót, daty wykonania
i miejsc wykonywania, oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót,
określających czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy złożyć jeden wspólny wykaz.
Za dowody potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane,
Zamawiający uzna:
a) poświadczenie,
b) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a)
(iii) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia. Wykonawca może w tym celu wykorzystać załącznik nr 9;
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b,
odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
(iv) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. (iii) powyżej,
Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w
stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda złożenia
dokumentów dotyczących:
6
ZP/1/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
W tym celu Wykonawca może wykorzystać tabelę nr 1 w załączniku nr 9, który wypełnia
inny podmiot, z którego zasobów będzie korzystał Wykonawca.
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
(a) Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
tj.:
o

o

o

o

o

o

o

a) Kierownik budowy - posiadający: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej - lub inne ważne
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w tej specjalności,
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*, - co najmniej 3 letnie
doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na
stanowisku kierownika budowy oraz doświadczenia w realizacji co najmniej jednego
zadania porównywalnego z przedmiotem zamówienia, tj. z zakresu budowy, przebudowy
lub rozbudowy budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż
2500 m2.
b) Kierownik robót sanitarnych - posiadający: - uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów*, - co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania
uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika robót sanitarnych,
c) Kierownik robót elektrycznych - posiadający: - uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne ważne uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów*, - co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od
dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika robót elektrycznych,
d) Kierownik robót drogowych - posiadający: - uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub inne ważne
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w tej specjalności,
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów* - co najmniej 3 letnie
doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na
stanowisku kierownika robót drogowych,
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy z funkcją kierownika robót z
kierownikami branżowymi robót pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą funkcję
wszystkich warunków wymaganych dla tych funkcji.
*Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które
Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których
wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania
wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji
technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z
Ustawą z 18 marca 2008 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w
krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63 z 2008 r. poz. 394).
Posiadane przez w/w Kluczowych Specjalistów uprawnienia w wymaganym zakresie,
powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra
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o

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 83 z 2006r., poz. 578;).
Zamawiający uzna Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie
posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu
zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i
zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, jako
spełniające przedmiotowy warunek.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy.

(b) Wykonawca wykaże się, że średnie roczne zatrudnienie pracowników u Wykonawcy oraz
liczebność personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wynosi minimum 65 osób w każdym roku, w tym personelu kierowniczego (inżyniersko –
technicznego) minimum 5 osób.
Oceny spełniania przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie
złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów:
(i) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 (W
przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, Oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu w zakresie wynikającym z zapisów art. 22 ust. 1 pkt 1-4 PZP - musi być
podpisane przez wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę lub przez Pełnomocnika
upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w
postępowaniu i podpisania umowy w sprawie zamówienia;)
(ii) wykazu osób (jeden wspólny wykaz w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną),
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami zgodnie z załącznikiem nr 6;
(iii) oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub
robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w
przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie zgodnie z załącznikiem
nr 8;
(iv) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia. Wykonawca może w tym celu wykorzystać załącznik nr 9;
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b,
odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
(v) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. (iv) powyżej,
Zamawiający , w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w
stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda złożenia
dokumentów dotyczących:
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a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
W tym celu Wykonawca może wykorzystać tabelę nr 1 w załączniku nr 9, który wypełnia
inny podmiot, z którego zasobów będzie korzystał Wykonawca.
(vi) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień zgodnie z
załącznikiem nr 7;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia,
tj.
a) posiadanie środków finansowych w wysokości co najmniej 5 000 000,00 zł lub posiadanie
zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 5 000 000,00 zł;
b) posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku - inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia. Suma gwarantowana polisy powinna wynosić minimum 3
000 000,00 zł.
c) wykaże średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - za wszystkie pełne lata obrotowe (na podstawie „Rachunku zysków i
strat" pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów" lub „Przychód netto
ze sprzedaży i zrównane z nimi") w wysokości nie mniejszej niż 10 mln PLN. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.
Oceny spełniania przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie
złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów:
(i)

(ii)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2
(W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu w zakresie wynikającym z zapisów art. 22 ust. 1 pkt 1-4
PZP - musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę lub
przez Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do
reprezentowania ich w postępowaniu i podpisania umowy w sprawie zamówienia;)
Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości min. 5 000 000,00 zł –
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

(iii)

Opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę min. 3 000 000,00 zł.

(iv)

Bilans i rachunek zysków i strat, a jeżeli podlegają one badaniu przez biegłego rewidenta
zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię o badanym bilansie i rachunku
zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – za ten okres. W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania
bilansu i rachunku zysków i strat - inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i
należności za okres jak w zdaniu poprzednim;

(v)
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
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podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia. Wykonawca może w tym celu wykorzystać załącznik nr 9;
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b,
odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
(vi)

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4
ustawy, polega na zasobach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował
zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. (ii)
i pkt. (iii) powyżej dotyczącej tych podmiotów, a także innych dokumentów dotyczących
sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz dokumentów dotyczących w szczególności:
a)
b)
c)
d)

zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

W tym celu Wykonawca może wykorzystać tabelę nr 1 w załączniku nr 9, który wypełnia
inny podmiot, z którego zasobów będzie korzystał Wykonawca.
(vii)

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może
przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanych
powyżej warunków.

5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda,
następujących dokumentów:
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 3,
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
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e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
h) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331, z poźn.zm.), a
w przypadku Wykonawców nie należących do grupy kapitałowej oświadczenia o braku
takiej przynależności sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10.

6. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy
Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. IV ust.5 lit.
a-g SIWZ.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. IV ust. 5 lit. b) składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
8. Dokumenty, o których mowa w rozdz. IV ust. 7, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9. Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. IV ust. 7, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem. Termin wymieniony w rozdz. IV ust. 8 stosuje się odpowiednio.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca składający ofertę, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
11. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Tłumaczenie Wykonawca winien poświadczyć za zgodne z oryginałem.
Uwaga!
Wykonawca celem udowodnienia zamawiającemu dysponowania zasobami niezbędnymi do
realizacji danego zamówienia, o ile korzysta z doświadczenia podmiotów trzecich,
zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia w formie pisemnego
zobowiązania.
Minimalnym wymaganiem dla zachowania formy pisemnej jest złożenie własnoręcznego
podpisu na dokumencie.
13.
Do oferty należy dołączyć Kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji szczegółowej
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 130 poz.
1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych
określonych w programie funkcjonalno – użytkowym
14. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia powyższych warunków:
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Zamawiający sprawdzi prawidłowość złożonych dokumentów i zgodność z wyżej wymienionymi,
jako wymaganymi do wzięcia udziału w przetargu. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i
oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów
musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia na dzień składania ofert. W
przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907 z późn. zm.).
ROZDZIAŁ V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza
na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja.
Zgodnie z art. 27 ustawy PZP Zamawiający przyjmuje formę pisemną przekazywania
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz wszelkich informacji w niniejszym postępowaniu.
Wszelkie zawiadomienia, wezwania sporządzane będą w języku polskim i wysłane będą faksem i
pocztą lub pocztą. Strony postanawiają, że za doręczone uznaje się pismo:
a) przesyłane pocztą lub posłańcem - z dniem doręczenia lub w przypadku zwrócenia
po awizacji listu poleconego na powyższe adresy – z upływem terminu odbioru
pierwszego awiza,
b) doręczone faksem – z dniem potwierdzenia nadania faksu bez błędu.
Adres do korespondencji:
adres: Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, Szklana 1, 83-334 Miechucino,
nr faxu: 58/681-91-79
Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
– Stefan Czaja: Tel/fax 58/ 685-03-42, w godz. pomiędzy 8:00 a 15:00
ROZDZIAŁ VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium
2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 50 000,00 zł, słownie:
pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) bezwarunkowych i płatnych na pierwsze żądanie gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) bezwarunkowych i płatnych na pierwsze żądanie gwarancjach bankowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)
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5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Fundacja Pomocy
Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka”:
Bank Spółdzielczy w Sierakowicach,
nr konta: 95 8324 0001 0000 1368 2000 0010
6. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
1) Wadium wnoszone w formach niepieniężnych: oryginały dokumentów należy
przekazać Zamawiającemu w odrębnym opakowaniu umieszczonym w kopercie
zawierającej ofertę, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię tego
dokumentu należy wpiąć do oferty.
7. Wadium wnosi się przed upływem ostatecznego terminu składania ofert. Przy czym za termin
wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku
Zamawiającego.
8. Dokument w formie poręczenia i/lub gwarancji musi zawierać stwierdzenie, że na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami
przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem akapitu poniżej (art. 46 ust. 4a Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013.907 z późniejszymi
zmianami).
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składani ofert.
11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2013.907 z późniejszymi zmianami), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w
terminie określonym przez Zamawiającego.
12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez wykonawcę.
13. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907 z późniejszymi zmianami), z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.
25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym że nie należy do grupy
kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2
pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana:
•

Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;

•

Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

•

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
ROZDZIAŁ VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
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1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
ROZDZIAŁ VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1.

Przygotowanie oferty

1.1.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym z zachowaniem formy
pisemnej.
1.2.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

1.3.

Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

1.4
Oferta musi zawierać formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącym załącznik
nr 1 oraz załączniki nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 wymienione w SIWZ z wykorzystaniem załączonych
wzorów (patrz. Rozdział XVIII. „Załączniki” w n/n SIWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca polega
na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia
innych podmiotów lub zdolnościach finansowych, to Wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienie pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
1.5.

Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium.

1.6.
Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami
ustawowymi oraz przepisami prawa.
1.7. Do oferty należy dołączyć dokumenty, potwierdzające uprawnienie osób do reprezentowania
firmy w obrocie gospodarczym.
1.8.
Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez pełnomocnika wykonawcy, należy
dołączyć właściwe umocowanie prawne.
1.9.
Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz
dane w nich zawarte.
1.10. Jeśli załączone dokumenty sporządzone są w języku obcym, należy je złożyć wraz z
tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez Wykonawcę
1.11. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
1.12. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
1.13. Wykonawca może zastrzec w ofercie część stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wskazane jest, aby ta część została jednoznacznie opisana i oddzielona od reszty oferty. Zgodnie
z treścią art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2013.907
z późn. zm.): Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł,
że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art..
86 ust. 4 Przepis stosuje się odpowiednio do konkursu”.
1.14.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie.

1.15. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na
adres: Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, Szklana 1, 83-334 Miechucino
1.16. Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację:
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Oferta na przetarg nieograniczony – Rozbudowa budynku ośrodka rewalidacyjno –
wychowawczego w miejscowości Szklana.
Znak sprawy: ZP/1/2015
Nie otwierać przed 07.04.2015r. godz. 11:00
1.17. Na kopercie winny być: nazwa i adres Wykonawcy.
W przypadku braku tej informacji, o których mowa w pkt. 1.16. i 1.17., Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe
otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub
pocztą kurierską - jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert;
1.18. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert.
Zmiany należy złożyć według takich samych zasad, jakie dotyczyły składania ofert z dopiskiem:
ZMIANA”
1.19.
Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem że pisemne
powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem ostatecznego terminu składania ofert.
1.20. Za podpis zamawiający uważa:
a) własnoręcznie złożony podpis, na podstawie którego można zidentyfikować imię i nazwisko
osoby składającej podpis i/lub
b) własnoręcznie złożony podpis , tzw. parafkę wraz z pieczątką imienną/imieniem i nazwiskiem
napisanym pismem komputerowym na podstawie której można zidentyfikować imię i nazwisko
osoby składającej podpis i/lub
c) własnoręcznie złożony podpis , tzw. parafkę przy innym podpisie tej samej osoby
umożliwiającym zidentyfikowanie imienia i nazwiska osoby składającej tzw. parafkę (zamiast
pieczątki),
d) samą tzw. parafkę, jeżeli została ona złożona na którejkolwiek ze stron w sposób, o którym
mowa w lit. b) i/lub c)
1.21. Za potwierdzenie za zgodność z oryginałem Zamawiający uważa złożenie na kopii
dokumentu podpisu „za zgodność z oryginałem” – własnoręcznie lub za pomocą pieczątki wraz z
podpisem osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do złożenia oferty w sposób o którym mowa w
punkcie 1.20 lit. od a) do d), z zastrzeżeniem, że podpis złożony w sposób, o jakim mowa w
punkcie 1.20 lit. d) również będzie traktowany przez Zamawiającego, jako potwierdzenie za
zgodność z oryginałem.
2.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum)
Wykonawcy, którzy będą wspólnie składać ofertę, dodatkowo muszą ustanowić i wskazać
Pełnomocnika, który będzie miał umocowanie do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści
pełnomocnictwa przedłożonego wraz z Ofertą. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z
Wykonawców wspólnie składających Ofertę.
Pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika powinno:
(a)
jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi;
(b)
wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie;
(c)
precyzować zakres umocowania;
(d)
upoważniać Pełnomocnika do podejmowania niezbędnych działań związanych z
postępowaniem i/lub dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z
wykonaniem Umowy w imieniu Wykonawców;
(e)
być podpisane przez prawnie pełnomocnych przedstawicieli poszczególnych Wykonawców
składających wspólną Ofertę, jako potwierdzenie uprawnień przekazanych Pełnomocnikowi;
Oferta powinna być podpisana w sposób wiążący prawnie wszystkich Wykonawców.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Konsorcjum jeżeli
załączone pełnomocnictwo nie będzie wskazywało inaczej. Wszelka korespondencja między
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Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie
kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców. Wykonawcy
występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum), których oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są
zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców.
Proponuje się (w celu ułatwienia przygotowania takiej umowy), aby w umowie zawrzeć m.in.
następujące postanowienia:
1)
wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego,
2)
określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być
także zrealizowanie zamówienia),
3)
oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu
zamówienia, w tym okresu obowiązywania rękojmi i gwarancji,
4)
podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców należących do Konsorcjum,
5)
określenie lidera Konsorcjum (może nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),
6)
wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego
członków do czasu wykonania zamówienia, odpowiedzialność za realizację zamówienia, za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy,
7)
zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy,
8)
jeżeli jest to potrzebne, ustanowienie Pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej Konsorcjum lub umowy zawartej pod
warunkiem zawieszającym.
W przypadku Konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający Pełnomocnika
Konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie
oryginału, kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem – zgodnie z przepisami KC.
Wszelkie pełnomocnictwa muszą być złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii.
Oferta powinna być podpisana w sposób wiążący prawnie wszystkich Wykonawców.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. Wszelka
korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie
zamówienia będzie kierowana do ustanowionego Pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców.
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązań.
W przypadku Wykonawców działających w formie spółki cywilnej, do oceny zasad reprezentacji
spółek zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. W tym celu do oferty może zostać
załączony dokument, z którego wynika umocowanie do złożenia oferty przez osobę ją składającą
(np. umowa spółki cywilnej, uchwała wspólników, pełnomocnictwo).
ROZDZIAŁ IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy przesłać/złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres
Zamawiającego: Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, Szklana 1, 83-334 Miechucino,
do dnia 07.04.2015r. do godz. 9:00
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy,
Szklana 1, 83-334 Miechucino, dnia 07.04.2015r. o godz. 11:00.
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3. Sesja otwarcia ofert
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom
informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Podczas
otwarcia ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy,
którego oferta jest otwierana oraz cenę.
4. Wykonawca nie ma obowiązku być obecny przy otwarciu ofert. Informacje podawane podczas
otwarcia ofert przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu
ofert, na ich wniosek.
ROZDZIAŁ X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia.
2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93,z późniejszymi
zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa art. 632 następująco:
§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie
może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie
można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów pracy.
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć,
wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może
podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
4. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do
zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentów wchodzących w skład
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jak również w dokumentach tych nie ujęte, a
bez których nie można wykonać zamówienia.
Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że cena oferty, którą wprowadzi do Formularza
ofertowego Wykonawcy, dotyczy Robót zakończonych całkowicie pod każdym względem.
Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadomy wszelkich wymagań i zobowiązań
wyrażonych bezpośrednio czy też sugerowanych, wynikających z niniejszego Kontraktu. W
cenie oferty należy uwzględnić wszelkie elementy, które są niezbędne dla osiągnięcia
wymagań Zamawiającego określonych w dokumentacjach projektowych oraz w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, nawet, jeżeli elementy te nie
zostały wymienione w
dokumentacjach projektowych oraz w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robót.

5.
6.
7.
8.

W związku z powyższym cena musi obejmować wszelkie wydatki, w tym poboczne i
nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do budowy, ukończenia,
uruchomienia i konserwacji całości Robót zgodnie z Kontraktem, należy zapewnić odpowiednie
rezerwy w stawkach i kwotach na wszelkie ponoszone koszty związane. Stawki bądź kwoty
wprowadzone przez Wykonawcę muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonania
Robót opisanych w Kontrakcie. Wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego
rodzaju obciążenia (o ile niewymienione oddzielnie), odnoszące się do niniejszego Kontraktu
jako całości.
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).
Cena powinna być wyliczona na podstawie ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o
cenach towarów i usług (Dz. U. 2014.915).
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym"
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zgodnie z treścią art. 90 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
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Dz. U. 2013.907 z późn. zmianami): Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do
przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa niż 30% od wartości
zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca
się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających
wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie;
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy,
oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia
ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz. 1679, z późn. zm.);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.

ROZDZIAŁ XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZNIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zamówienia odbywać się będą w złotych
polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
ROZDZIAŁ XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Lp.

1.

Znaczenie
procentowe
kryterium
70 %

Kryterium

1

Cena (C)

2

Termin realizacji (T)

20 %

3

Okres gwarancji (G)

10 %

Ocena Oferty i punktacja w ramach kryterium „Cena” (C):
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku
liczbę punktów wynikającą z działania:
Pi (C) =
gdzie:
Pi(C)
Cmin
Ci

C min
x 70 pkt
Ci

liczba punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych
ofert;
cena oferty "i";

2. Ocena Oferty i punktacja w ramach kryterium „Termin realizacji” (T) :
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie
dłuższym niż do 15.10.2015r., gdzie za realizację przedmiotu zamówienia w terminie do:
•

31.08.2015r. Wykonawca otrzyma – 20 pkt.;

•

21.09.2015r. Wykonawca otrzyma – 10 pkt.;
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•

15.10.2015r. Wykonawca otrzyma – 0 pkt.

Ilość punktów w kryterium obliczona według następującego wzoru:
T=

To

x 20

Tmax
T max – maksymalna ilość punktów w kryterium termin

Gdzie:

To – ilość punktów oferty ocenianej w kryterium termin
3. Ocena Oferty i punktacja w ramach kryterium „Okres gwarancji”.
Ocena punktowa (z uwzględnieniem wagi kryterium w kryterium „okres gwarancji zostanie
dokonana wg poniższego wzoru:

Ga =

Gb
× 10
Gn

Gdzie:
Ga – liczba punktów (z uwzględnieniem wagi kryterium) w kryterium „Okres gwarancji”,
Gb – liczba punktów za zdeklarowany okres gwarancji z oferty badanej,
Gn – Liczba punktów za maksymalny okres gwarancji (10 pkt.)
Zamawiający przyzna następujące ilości punktów:
Ilość pkt.
Okres gwarancji 1 rok
0
Okres gwarancji 2 lata
4
Okres gwarancji 3 lata
6
Okres gwarancji 4 lata
8
Okres gwarancji 5 lat
10
Uwaga: w przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje w formularzu ofertowym Okres
gwarancji poniżej 1 roku - oferta zostanie odrzucona.
4. Ostateczna ocena punktowa oferty
Ocena punktowa oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą
wynikającą z zsumowania liczby punktów, jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria:
Pi = Pi(C) + Pi(T) + Pi(G)
gdzie:
Pi
Pi (C)
Pi (T)
Pi (G)

ocena punktowa oferty "i";
liczba punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
liczba punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Termin realizacji";
liczba punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Okres gwarancji";

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie
punktowej. Maksymalna ilość punktów do uzyskania, to 100 punktów.
ROZDZIAŁ XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
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1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny i łączną punktację,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne,
4) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być
zawarta.
2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy
ogłoszeń,
2) zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. Termin
zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może
ulec zmianie w przypadku wniesienia odwołania przez któregoś z Wykonawców. O nowym
terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania
odwoławczego.
4. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany jest do:
a) złożenia zabezpieczenia należytego wykonania
b) jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5. Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do wglądu w dokumenty
wymienione poniżej:
• kopie uprawnień budowlanych osób zdolnych do wykonania zamówienia,
• decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych w zakresie wymaganych przez Zamawiającego
uprawnień (obywateli państw członkowskich),
• zaświadczenia właściwej okręgowej rady izby o tymczasowym wpisie na członka izby w
przypadku świadczenia usług trans granicznych,
• zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby samorządu zawodowego.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93
ust. 1 ustawy Pzp.
7. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania harmonogramu rzeczowo - finansowo –
terminowego dla każdego zadania w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia. Wykonawca
przedstawi niniejszy dokument do akceptacji Zamawiającemu 3 dni po podpisaniu umowy.
ROZDZIAŁ XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (zwanym
dalej ZNWU), które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
umowy.
2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie
wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości:
10 % ceny ofertowej łącznie z podatkiem VAT przedstawionej przez Wykonawcę.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących
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formach:
1) w pieniądzu: przelewem na konto Zamawiającego w banku: Bank Spółdzielczy
Sierakowice, numer rachunku: 95 8324 0001 0000 1368 2000 0010;
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) w bezwarunkowych i płatnych na pierwsze żądanie gwarancjach bankowych;
4) w bezwarunkowych i płatnych na pierwsze żądanie gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. W przypadku zabezpieczenia wpłacanego w pieniądzu, należy przekazać Zamawiającemu
potwierdzoną kopię dowodu wpłaty nie później niż w momencie podpisania umowy. Natomiast
zabezpieczenie wnoszone w pozostałych formach: oryginały dokumentów należy przekazać
Zamawiającemu nie później niż w momencie podpisania umowy.
5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz, treść dokumentu
stanowiącego zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 Prawa zamówień publicznych, czyli
Zamawiający wymaga, aby kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi
za wady przedmiotu umowy wynosiła 30% wysokości zabezpieczenia.
6. Wniesienie zabezpieczenia musi być zgodne z zapisami ustawy Pzp.
7. Zmiany formy ZNWU mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania
wysokości.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą
odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

solidarną

9. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
10. Poręczenie/gwarancja zawierające postanowienia ograniczające odpowiedzialność
Gwaranta wobec Zamawiającego, jest równoznaczne z nie wniesieniem ZNWU, co skutkuje
utratą wadium.
11. Jeżeli wyłoniony Wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z
przesłanek unieważnienia postępowania.
ROZDZIAŁ XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
1. Na podstawie art. 144. ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się istotnych zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w
ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił
warunki takiej zmiany.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyżej przytoczonego przepisu jest nieważna.
3. Zgodnie z powyższym, Zamawiający przewiduje możliwość
następujących przypadkach:

wprowadzenia zmian w

a) zaistnienia po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby
niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi
prawnej:
•

o charakterze niezależnym od stron,

•

którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,

•

którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu
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należytej staranności,
•

której nie można przypisać drugiej stronie;

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź,
obfite opady śniegu, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,
działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych nagłe przerwy w dostawie
energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia.
b) okoliczności niezależnych od stron lub nieznanych stronom umowy w chwili jej zawarcia,
takich jak: atmosferyczne, wynikające z wad opisu przedmiotu zamówienia ujawniających
się dopiero po rozpoczęciu procesu budowlanego, spowodowane wystąpieniem
niezinwentaryzowanych ukrytych obiektów budowlanych, przeszkód geologicznych,
odkryciem niewybuchów i niewypałów oraz innych przeszkód utrudniających lub
uniemożliwiających prowadzenie robót w zgodzie z opisem zamówienia, zasadami wiedzy
technicznej i właściwymi przepisami,, wynikające z postępu technicznego umożliwiającego
zastosowanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych z korzyścią dla
zamawiającego,
c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, norm w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,
d) działania organów administracji publicznej, organów władzy lub wymiaru sprawiedliwości,
które uniemożliwiają zgodne z prawem wykonywanie zobowiązań umownych, zwłaszcza
robót budowlanych jeżeli zostały one podjęte przez te podmioty nie na skutek działań
Wykonawcy lub Zamawiającego,
e) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność
prawna, ekonomiczne lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności,
skutkująca brakiem możliwości należytego wykowani umowy, zgodnie z SIWZ- zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy oraz terminów wynikających z
harmonogramu,
f)

w przypadku wykonania minimum 50 % zakresu rzeczowo – finansowego zamawiający
może dopuścić zmianę sposobu płatności. Zamawiający może dopuścić możliwość
rozliczania częściowego.

g) zmiany funkcji pomieszczeń przez Zamawiającego, w takim przypadku Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy oraz terminów wynikających z
harmonogramu,
h) Zmiany w zakresie podmiotów opisanych w §71 z jednoczesnym zachowaniem warunku
opisanego w §71 ust. 2, w przypadku gdy zmiana taka wynikać będzie z konieczności
zmiany sposobu realizacji zobowiązań umownych przez Wykonawcę i pod warunkiem, że
wiedza, doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia
proponowanego, nowego podmiotu, będą takie same lub wyższe niż podmiotu
zastępowanego.
i)

j)

Zmiany, zawartego w ofercie Wykonawcy, zakresu zobowiązań, które mogą być wykonane
przez podwykonawców, jeżeli taka zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub
uzasadniona jego interesem związanym z zachowaniem terminów wykonywania umowy,
poprawy jakości wykonywania zobowiązań umownych lub gdy będzie to wynikać z
konieczności zmiany sposobu wykonania umowy przez Wykonawcę (w przypadku nie
wskazania w ofercie zakresu prac powierzonych podwykonawcom - zmiany polegającej na
wprowadzeniu możliwości wykonywania umowy przez podwykonawców pod warunkiem
wskazania zakresu zobowiązań, które mogą być wykonane przez podwykonawców, jeżeli
taka zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego lub uzasadniona jego interesem
związanym z zachowaniem ciągłości pracy, terminów wykonywania umowy, poprawy
jakości wykonywania zobowiązań umownych lub gdy będzie to wynikać z konieczności
zmiany sposobu realizacji zamówienia przez Wykonawcę).
zmiany ceny w zakresie wynikającym ze zmiany stawki podatku od towarów i usług [VAT]
wynikającej ze zmiany przepisów powszechnie obowiązujących na terytorium
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Rzeczpospolitej Polskiej. Zmiana taka może być wprowadzona po upływie miesiąca od dnia
wprowadzenia nowych stawek podatku VAT;
4. Zamawiający określił warunki umowy na realizację zamówienia w niniejszym postępowaniu
w Projekcie Umowy, który stanowi załącznik nr 11 do SIWZ.
ROZDZIAŁ XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych ( t.j. Dz. U.2013.907 z późn. zm.) - DZIAŁ VI art. 179 ÷ 198g ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).
1. Odwołanie.
1.1
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o
cenę,
2. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
3. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
4. odrzucenia oferty odwołującego.
1.2 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
1.3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
1.4 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do
jego wniesienia z pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt. IX.
1.5 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
1.6 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówienia, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej.
1.7 Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się:
⇒ w terminie 15 dni od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia,
⇒ w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w
Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
2. Skarga do sądu.
2.1 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
2.2 W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy
Rozdziału 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907, z
późniejszymi zmianami) nie stanowią inaczej.
2.3 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego
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2.4 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w
placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
2.5 Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie,
wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości
lub w części.
2.6 W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania
odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być
udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub
unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia
2. Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych
zasadach:
1) osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego wniosek o
udostępnienie treści protokołu lub/i załączników do protokołu
2) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów, z
uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa;
3) Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną
dokumenty,
4) udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego
urzędowania.
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych, Kodeks Cywilny, Prawo Budowlane.
XVIII. ZAŁĄCZNIKI
1.
2.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowania w
trybie art.22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w
trybie art.24 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych
4. Załącznik nr 4 – Wykaz części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcy,
5. Załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
6. Załącznik nr 6 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami
7. Załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy (§1 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane)
8. Załącznik nr 8 - oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u
wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy
9. Załącznik nr 9 - Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia
10. Załącznik nr 10- Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej
11. Załącznik nr 11 - Projekt umowy
12. Załącznik nr 12 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robót Budowlanych
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13. Załącznik nr 13 - Dokumentacje projektowo-techniczne
14. Załącznik nr 14 - Decyzje administracyjne
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