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POSTANOWIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
I.

Zamawiający (Nazwa i adres)
Zespół Szkół nr 1 – Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach
64-500 Szamotuły, ul. Mickiewicza 9, e-mail: loszdyr@wp.pl faks: 61 29 216 14
www.skarga-szamotuly.edu.pl

II.

Tryb udzielenia zamówienia publicznego
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r.
poz. 1579), zwaną w dalszej treści ustawą, lub uPzp.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.), przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.) oraz
odpowiednie powołane w SIWZ.
Ilekroć w SIWZ jest mowa o:
1. Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie
niniejszego zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie
zamówienia publicznego oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy mogą
wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Przepisy ustawy i zapisy SIWZ dotyczące wykonawcy stosuje
się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą
solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
2. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 )
3. Cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U.2014 poz.
915).

III.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem w budynku
Zespołu Szkół nr 1 – Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach . Całość prac
prowadzona będzie podczas ciągłego funkcjonowania obiektu – w budynku czynnym.
KOD CPV:
45000000-7 , 45453000-7 – wymagania ogólne
45111100-9 - roboty rozbiórkowe
45320000-6 - roboty izolacyjne
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45430000-5 - posadzki
45262500-6 - roboty murarskie
45421000-4 – roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 – instalacja drzwi i okien
45300000-0 - instalacje sanitarne
45300000-0 45310000-3 – instalacje elektryczne
45450000-6 – roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Zakres robót do wykonania :
Roboty rozbiórkowe:
 częściowa rozbiórka istniejących ścian działowych,
 demontaż istniejącej wewnętrznej stolarki drzwiowej,
 demontaż urządzeń sanitarnych,
 demontaż parapetów,
 demontaż nawierzchni podłóg,
 demontaż okładzin ściennych,
 demontaż istniejącego oświetlenia w sali gimnastycznej.
Roboty budowlane w zakresie:
 wykonanie nowych ścian wewnętrznych konstrukcji lekkiej z bloczków betonu
komórkowego,
 malowanie ścian wewnętrznych,
 montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej,
 wykonanie okładzin ściennych i podłogowych z płytek ceramicznych,
 wykonanie ścianek z płyt HPL,
 wyposażenie w niezbędny sprzęt: ławki z wieszakami, podajniki do mydła, lustra,
suszarki do rąk, uchwyty na papier toaletowy,
 wykonanie oraz wyposażenie projektowanych pomieszczeń w celu przystosowania
ich do użytkowania i obowiązujących wymogów prawnych,
 wykonanie niezbędnych prac remontowych z zakresu branży instalacji wod-kan,
wentylacji, ogrzewania oraz elektrycznej.
Całość wykonanych prac nie narusza układu konstrukcyjnego obiektu, projektowana
ściana wewnętrzna samonośna, z bloczków z betonu komórkowego np. YTONG, ściany
kabin ustępowych z płyt HPL, np. in-steel.
Nie zmienione zostają wysokości pomieszczeń. Poziom projektowanej warstwy
wykończeniowej posadzki dostosować do poziomu posadzki korytarza.
Zmianie nie podlega wygląd zewnętrzny elewacji.
Przedmiot zamówienia opisują:
Lp.
1
2
3
4
5
6

Nazwa dokumentacji technicznej
Przedmiar robót – instalacje elektryczne
Przedmiar robót – szatnie roboty remontowo-budowlane
Przedmiar robót - malowanie
Przedmiar robót – część sanitarna
Kosztorys ślepy - instalacje elektryczne
Kosztorys ślepy - roboty remontowo-budowlane
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7
8
9
10
11
12
13
14
15

Kosztorys ślepy - malowanie
Kosztorys ślepy – część sanitarna
STWIOR
Aneks do projektu budowlanego- część sanitarna
Opis budowlany - szatnie
Opis budowlany – cześć elektryczna
Rys. E1
Rys. E3
Rys. – AR - 01

Wszystkie dokumenty są dostępne na stronie internetowej zamawiającego. Przedmiot
zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione
w projekcie umowy. Wymagania dot. BHP, ochrony środowiska oraz PPOŻ zawiera
STWIOR.
Wykonawca zobowiązany jest do wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot
niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i, lub, urządzeń fabrycznie nowych,
dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa,
wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami
technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2016r., 290, ze zm.).
Pozostałe nie wymienione w specyfikacji materiały zgodnie z kosztorysami.
Rozwiązania równoważne
Wszelkie określenia w dokumentacji pozwalające na identyfikację produktu w zakresie
technologii (systemu), zastosowanych materiałów, urządzeń, wyposażenia itp. należy
traktować jako bazowe. Ewentualne, podane w opisach nazwy własne nie mają na celu
naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
a mają jedynie za zadanie wskazanie oczekiwań jakościowych, technicznych
i technologicznych Zamawiającego - „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe”.
Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie
wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach,
katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami
producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego
w stosunku do określonego rozwiązania.
Wykonawcy robót przysługuje prawo zaproponowania ich zastąpienia przez technologię
(system), materiały, wyposażenie itp. o co najmniej równoważnych parametrach
technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych w dokumentacji standardów
technicznych. Udowodnienie równoważności zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp leży po
stronie wykonawcy, który winien do oferty dołączyć stosowne dowody potwierdzające,
że zaproponowane rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego
w SIWZ, dokumentacji technicznej i STWiORB oraz posiadają wymagane prawem
świadectwa, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Ww. dokumenty
mogą podlegać ocenie przez autora dokumentacji technicznej, który wówczas sporządzi
stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji
o akceptacji równoważników lub odrzuceniu oferty z powodu ich nie-równoważności.
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Zamawiający uzna każde rozwiązanie równoważne o wskazanych jw. lub lepszych
minimalnych parametrach jakościowych i cechach użytkowych. Przyjmuje się, że jeżeli
wykonawca nie złoży wykazu przyjętych rozwiązań równoważnych wraz z dowodami
potwierdzającymi ich zgodność z rozwiązaniami żądanymi przez zamawiającego, to będzie
realizował zamówienie zgodnie z dokumentacją techniczną. Jeżeli zastosowanie rozwiązań
równoważnych pociągnie za sobą konieczność zmian w dokumentacji technicznej, które
mieszczą się w ramach przedmiotu zamówienia, dokona ich na własny koszt wykonawca
łącznie z uzyskaniem niezbędnych, wymaganych prawem zatwierdzeń przed podpisaniem
umowy na realizację zamówienia, jeżeli będzie to konieczne lub prawem wymagane.
Wykonawca proponujący urządzenia i materiały zamienne odpowiedzialny jest przy tym
za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod
każdym względem (w tym np.: wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu).
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
Cena oferty
Cena oferty z uwagi na charakter ryczałtu, musi wynikać z kalkulacji sporządzonej przy
uwzględnieniu przedmiaru, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych, ew. wizji lokalnej, przy uwzględnieniu wyjaśnień i modyfikacji zawartych
w pismach przekazywanych wykonawcom przed terminem składania ofert, tj. winna
zawierać wszelkie niezbędne koszty do wykonania celu zawieranej umowy.
Zgodnie z dyspozycją zawartą w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji technicznej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), jeśli w zamówieniu na
roboty budowlane przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja
techniczna może nie obejmować przedmiaru robót. W niniejszym przetargu przewidziano
rozliczenie ryczałtowe, stąd załączone do SIWZ przedmiary robót pełnią wyłącznie rolę
pomocniczą.
W świetle powyższego obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie w cenie ryczałtowej
wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego
w SIWZ i zał. do SIWZ, wyjaśnień do SIWZ, modyfikacji SIWZ, itp., w tym wynikających
z załączonej dokumentacji.
Wizja lokalna
Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej budynku. Koszty
dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
Dokonanie wizji lokalnej jest możliwe, po uprzednim pisemnym, elektronicznym lub
telefonicznym kontakcie i ustaleniu terminu z pracownikiem Zamawiającego – pan Roman
Wiśniewski (tel.: 61 29 21 614, faks: 61 29 21 614).
Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego
rozpoznania warunków realizacji zamówienia w zakresie możliwym do przewidzenia na
etapie oferowania, na podstawie SIWZ i przedmiaru robót. W przypadku stwierdzenia, że
roboty wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami, lub SIWZ Zamawiający
5

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 9 stycznia 2014 r. – Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: ZS1.2600.1.2018

_________________________________________________________________________________________________________________

może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy
Wykonawcy.
Wymogi dotyczące zatrudniania osób
Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga aby roboty z ramienia
Wykonawcy były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
Wykonawca oświadczy Zamawiającemu, że ww. osoby są zatrudnione na podstawie
umowy o pracę. W przypadku gdy ww. zakres robót ma być wykonywany przez
Podwykonawcę, oświadczenie, o którym mowa powyżej, obowiązany jest złożyć
Podwykonawca.
Zamawiający ma prawo dokonać kontroli w zakresie spełnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę do wykonania ww.
czynności. W tym celu Zamawiający może zażądać od Wykonawcy do wglądu dokumenty
na potwierdzenie tego warunku, w szczególności: zawarte umowy o pracę oraz zgłoszenia
do ZUS. W przypadku stwierdzenia niespełnienia wymogu w zakresie zatrudnienia na
umowę o pracę do wykonania ww. czynności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną.
Wykonawca i, lub podwykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany
będzie do przedstawienia Zamawiającemu wykazu osób o których mowa powyżej, łącznie
z deklaracją w zakresie sposobu ich zatrudnienia. W uzasadnionych przypadkach, możliwe
jest zastąpienie osób wykazanych w wykazie innymi osobami – zmiana taka nie wymaga
formy pisemnej.
Dodatkowe wymagania – Zamawiający wymaga:
1. Przywrócenia porządku na terenie i pomieszczeniach używanych przez Wykonawcę
do stanu pierwotnego.
2. Zabezpieczenia obiektu przed negatywnymi wpływami w trakcie prowadzenia robót.
3. Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej wszelkie
dokumenty za wykonany przedmiot zamówienia, a zwłaszcza:
a) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania
przedmiotu zamówienia, inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania
przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji,
b) Wykonawca zaopatrzy obiekt (miejsce prowadzenia prac) w oznaczenia
i instrukcje wymagane obowiązującymi przepisami (p. poż. sanitarne, bhp),
c) Wykonawca zabezpieczy stolarkę drzwiową, okienną oraz zabezpieczy miejsce
prowadzenia prac tak aby nie dochodziło do zabrudzeń korytarzy lub zapewni
codzienne utrzymanie czystości w pomieszczeniach przylegających
do remontowanych,
d) Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą,
e) Dokumentacja powykonawcza ma zawierać:
 Atesty, aprobaty techniczne
 Oświadczenie, że roboty zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną
i zaleceniami zamawiającego.
4. Wykonawca po zakończonych pracach doprowadzi zarówno pomieszczenia
remontowane jak i pomieszczenia przyległe do czystości (należy przez to rozumieć
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miedzy innymi: umycie okien, podłogi, lamperii, stolarki drzwiowej). Całość tych prac
zostanie odebrana przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego.
5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem dokumenty
potwierdzające między innymi rodzaj i jakość materiałów;
6. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo w rejonie prac materiały
i urządzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą
jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez Inspektora
nadzoru bądź innej osobie wskazanej do kontaktu.
7. Zamawiający wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty wynosiła minimum
36 miesięcy (3 lata) licząc od dnia odbioru końcowego oraz Zamawiający wymaga aby
udzielona gwarancja na zamontowany sprzęt, urządzenia, akcesoria (jeżeli dotyczy)
była wystawiona na okres równy gwarancji producenta, przy czym okres gwarancji
nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru przez Zamawiającego,
a Zamawiający nie dopuszcza zamontowania ww. o krótszym okresie gwarancji niż
12 m-cy.
Zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem
podawanych warunków ich wprowadzenia:
1. Zmiana terminu dostawy:
1) zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami
atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie robót w terminie;
2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie
Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót;
3) zmiany będące wynikiem czasowego wstrzymania produkcji towarów lub braku
towarów na polskim rynku będących przedmiotem umowy, w tym będące
następstwem działania organów administracji publicznej.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1) -3)
termin może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej
wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
2. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:
1) zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT lub podatku
akcyzowego. Jeśli zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego będzie powodować
zwiększenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza
możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie
podatku VAT lub podatku akcyzowego zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana
stawki VAT lub podatku akcyzowego będzie powodować zmniejszenie kosztów
towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia
wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT lub podatku
akcyzowego zapłaconego przez Wykonawcę;
3. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności,
zachowania formy pisemnej, chyba że SIWZ, umowa lub uPzp stanowią inaczej.
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Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności
uprawniających do dokonania tej zmiany.
4. Zastosowanie znajdują tu także zapisy art. 144 u Pzp, cyt.:
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że
zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które
określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia
wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;
2) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
I.konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest
okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie
mógł przewidzieć,
II.wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie lub umowie ramowej;
3) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy
wykonawca:
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych
zmian umowy,
b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem
jego podwykonawców;
4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e;
5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10 % wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo,
w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15 % wartości
zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
6) Zmianę postanowień zawartych w umowie lub umowie ramowej uznaje się za
istotną, jeżeli:
1.1) zmienia ogólny charakter umowy lub umowy ramowej, w stosunku do
charakteru umowy lub umowy ramowej w pierwotnym brzmieniu;
1.2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co
najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć
udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy lub umowy ramowej na
korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub
umowie ramowej,
c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań
wynikający z umowy lub umowy ramowej,
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d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia,
nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 4 pkt 1.
ppkt 3).
5. Zawsze dopuszczalne są zmiany nieistotne.
IV.

Informacja na temat części zamówienia i możliwości składania ofert częściowych
1. Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości
składania ofert częściowych.
2. Oferty częściowe jako sprzeczne (nie odpowiadające) z treścią SIWZ zostaną
odrzucone.

V.

Informacja na temat możliwości składania ofert wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

VI.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych
warunków:
6.1. Opis warunków udziału w postępowaniu.
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się
mogą Wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
warunki dotyczące:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów- Zamawiający nie stawia szczególnych
wymagań w zakresie spełnienia tego warunku- Wykonawca potwierdza
spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. do SIWZ);
2) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wiedza i doświadczenie: Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej
jedną robotę budowlaną w zakresie remontu, budowy lub przebudowy
budynków użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł
brutto; Pod pojęciem „budynek użyteczności publicznej” należy rozumieć
budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru
sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego,
nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi
bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub
telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie
kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym,
oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za
budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub
socjalny (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie – tj. Dz. U. z 2015, poz. 1422, ze zm.);
3)
Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
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Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150.000 zł.
6.2 Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tą izbę. Zgodnie z art. 12a ustawy
Prawo Budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również
wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na
zasadach określonych w przepisach odrębnych. Zamawiający zaakceptuje
uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym uprawnieniom, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych
przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 65).
6.3 Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia wskazane w SIWZ, która
ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że
osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom
w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują z uwzględnieniem prawa do
wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli
te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca
2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).
6.4 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art.
23 ustawy przepisy ustawy i zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się
odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w tym oferty składane przez Spółki Cywilne. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zamówienia.
6.5 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo:
1) ETAP I: Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy zostanie
dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, tj.:
1. oświadczeniu Wykonawcy składanym na podstawie art. 25a ust. 1 PZP
dotyczącym spełniania warunków udziału, stanowiącym załącznik do SIWZ,
2. oświadczeniu Wykonawcy składanym na podstawie art. 25a ust. 1 PZP
dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiącym załącznik
do SIWZ, dołączonych do formularza oferty (Załącznik do SIWZ) i stanowić
będzie wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w ppkt 1 powyżej,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
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w ppkt 1 powyżej, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub
budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie
przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
2) ETAP II: Ostateczne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na
tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawcy, którego oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie
oświadczeń, o których mowa w ppkt 1 powyżej.
6.6 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub
nie wykazał braku podstaw do wykluczenia;
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
przestępstwo:
1. o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
2. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
3. skarbowe,
4. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 2;
4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności;
5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i nie
dyskryminacyjne kryteria, zwane dalej ‘’kryteriami selekcji”, lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił
informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na
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decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie
umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał
udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych;
10)
Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28
października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r.
poz. 437 );
11)
Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
12)
Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące
między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
13)
Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym
przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.- Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r.
poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233,
978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz 6150;
6.7 Wykluczenie Wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w pkt. 6.6 ppkt 2 lit. a-c i ppkt 3, gdy osoba,
o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione
w 6.6 ppkt 2 lit. a-c SIWZ, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się
wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że
w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
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2) w przypadkach, o których mowa:
1) w pkt. 6.6 ppkt 2 lit. d i ppkt 3 SIWZ, gdy osoba, o której mowa w tych
przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w pkt. 6.6 ppkt 2 lit. d
SIWZ,
2) w pkt. 6.6 ppkt 4 SIWZ
- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym
wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja
potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3) w przypadkach, o których mowa w pkt 6.6 ppkt 7 i 9 SIWZ, jeżeli nie upłynęły 3 lata
od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) w przypadku, o którym mowa w pkt 6.6 ppkt 10 SIWZ, jeżeli nie upłynął okres, na
jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) w przypadku, o którym mowa w pkt. 6.6 ppkt 11 SIWZ, jeżeli nie upłynął okres
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
6.8 Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt 6.6 ppkt 2 i 3 oraz ppkt
5-9 SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie
stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje
się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie
upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
6.9 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie pkt 6.6 SIWZ.
6.10 W przypadkach, o których mowa w pkt 6.6 ppkt 8 SIWZ, przed wykluczeniem
Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że
jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci
konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
6.11 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.
VII.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw wykluczenia i wymogów Zamawiającego:
7.1. Do oferty sporządzonej w oparciu o formularz oferty, stanowiący Załącznik do SIWZ
należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
1) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy w związku
z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
stanowiące załącznik do SIWZ;
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2) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy w związku
z art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy dotyczące przesłanek
wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik do SIWZ,
3) pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje ustanowiony pełnomocnik, w oryginale lub
notarialnie poświadczonej kopii;
Korzystanie przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej
innych podmiotów:
7.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
7.3. Wykonawca, który:
1) 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 oraz,
2) zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 7.1 SIWZ.
7.4. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny,
czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp
do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów (Załącznik do SIWZ), które określają
w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
7.5. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów w odniesieniu do
podmiotów na zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych
w art. 22a ustawy:
1) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy w związku
z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy dotyczące spełniania warunków udziału, stanowiące
załącznik do SIWZ,
2) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy w związku
z art., 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy dotyczące przesłanek
wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik do SIWZ,
3) dotyczących podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie
części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji
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Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy- dokumentów
wymienionych w pkt 7.13 ppkt 2 lit. a SIWZ.
7.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli
podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7.7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie nie ponosi
winy.
7.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
1) Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
2) Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,
potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
7.9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
zgodnie z art. 23 ust 2 ustawy, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. W takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo do
reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
7.10.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenia sporządzone odpowiednio według załącznika nr 2 i nr 3 do SIWZ składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te
potwierdzają wstępne spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
7.11.
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
Weryfikacja
7.12.
Każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji
z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy,
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 6.6 ppkt 12 SIWZ i art. 24 ust.
11 uPzp sporządzone według załącznika do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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7.13.
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie
Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, składa aktualne na
dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1:
1) w zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną min. 150.000,00 zł, w celu potwierdzenia,
że Wykonawca spełnia warunek opisany w pkt. 6.1 ppkt 3 SIWZ;
b) 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 jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, 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, potwierdzające spełnienie warunku opisanego w pkt 6.1 ppkt 2 lit. a)
SIWZ,
2) w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy:
a) 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 wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
7.14.
Dokumenty, o których mowa w pkt 7.13 ppkt 2 lit. a SIWZ powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
7.15.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.13 ppkt 2
lit. a SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Zapis pkt 7.14 SIWZ
stosuje się odpowiednio.
7.16.
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 w pkt 7.15 SIWZ, 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
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właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby.
Przepis pkt. 7.14 SIWZ stosuje się odpowiednio.
7.17.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez
Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów,
w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
Forma składanych dokumentów
7.18.
Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 7.1, 7.4, 7.12 SIWZ
składane są w oryginale.
7.19.
W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć
do oferty uwierzytelniony notarialnie odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo
w oryginale.
7.20.
Dokumenty inne niż wskazane w pkt 7.18 i 7.19 SIWZ składane są w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
7.21.
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, które każdego z nich dotyczą.
7.22.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczenia wyłącznie wtedy, gdy
złożona przez Wykonawcę kopia dokumentów nieczytelna lub budzi wątpliwości,
co do jej prawdziwości.
7.23.
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty
budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do
właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były
wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
7.24.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem
na język polski.
7.25.
Dla zapewnienia odpowiedniego przepisu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawcę do złożenia wszelkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
Uwaga: Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu,
Zamawiający oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów.
Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0 – 1 (zero – jedynkowym
tj. „spełnia – nie spełnia”), nie spełnienie chociażby jednego z postawionych warunków
udziału spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
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Uwaga: W przypadku przedstawienia przez wykonawcę, w celu wykazania spełniania
warunków, dokumentów, w których występuje waluta inna niż polska, w celu jej
przeliczenia stosowany będzie:
 średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu ,
 średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania
ogłoszenia , jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest sobota.
VIII. Podwykonawstwo:
8.1. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia na podstawie art. 36 a ust. 2 Ustawy
dotyczącego osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
8.2. Zgodnie z art. 36 a ust. 1 Ustawy Wykonawca może powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcy.
8.3. Na podstawie art. 36 b ust. 1 Ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę
w ofercie:
1) części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom,
2) podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
8.4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca,
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane.
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawców, w którym w późniejszym okresie zamierza
powierzyć realizację robót budowlanych.
8.5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
8.6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty
budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie
Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub
oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec
tego podwykonawcy.
8.7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
8.8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
8.9. Zgodnie z dyspozycją wyrażoną w art. 36 ust. 2 pkt 11 i 12 Ustawy Zamawiający
określił w Projekcie umowy stanowiącej Załącznik do SIWZ.
a) wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego
odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu,
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b) 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.
IX.

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, wyjaśnienia, zapytania i modyfikacja SIWZ
9.1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, zgodnie
z wyborem Zamawiającego, pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną.
9.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem, lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku nie wywiązania się przez
Wykonawcę z powyższego obowiązku, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane
przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail wskazany przez Wykonawcę
zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.
9.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
9.4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 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.
9.5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 9.4, lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
9.6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. 9.4.
9.7. 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 zamieszczono SIWZ:
www.skarga-szamotuly.edu.pl
9.8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed
upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia
na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ: www.skarga-szamotuly.edu.pl
9.9. Wykonawcy związani są wszelkimi zmianami i wyjaśnieniami do SIWZ zamieszczanymi
na stronie internetowej Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający zaleca
bieżące monitorowanie strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ:
www.skarga-szamotuly.edu.pl w celu zapoznania się z ewentualnymi odpowiedziami
na zapytania do SIWZ bądź wyjaśnieniami SIWZ lub wprowadzonymi zmianami do
SIWZ.
9.10. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania
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ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych
warunków zamówienia oraz zamieszcza informację na stronie internetowej.
X.

Osoby ze strony Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktów z wykonawcami:
Pani Justyna Szaniawska-Budaj i Pan Roman Wiśniewski (faks: 61 29 21 614, e-mail:
loszdyr@wp.pl. Wyjaśnienia nie będą udzielane telefonicznie.

XI.

Wymagania dotyczące Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XII.

Termin związania ofertą
12.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
12.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg
terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę
orzeczenia.
12.4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż
60 dni.
12.5. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 12.4, spowoduje odrzucenie
oferty.

XIII.

Opis sposobu przygotowania oferty
13.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną OFERTĘ obejmującą realizację
przedmiotu zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
13.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
13.3. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie
konsekwencje oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13.4. Ofertę należy sporządzić wg FORMULARZA OFERTY (Załącznik do SIWZ) załączając
wymagane załączniki, oświadczenia i dokumenty.
13.5. Oferta i załączniki sporządzone wg załączników do SIWZ muszą być podpisane
w miejscach wskazanych w załącznikach przez osobę (osoby) uprawnione
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku działania
Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty uwierzytelniony
odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale.
13.6. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej. Kopertę
zewnętrzną należy zaadresować i oznaczyć:

20

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 9 stycznia 2014 r. – Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: ZS1.2600.1.2018

_________________________________________________________________________________________________________________

13.7.

13.8.
13.9.
13.10.

OFERTA do Przetargu nieograniczonego na modernizację sali gimnastycznej z
zapleczem - nie otwierać przed terminem 09.02.2018 r. godz. 10:15.
Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta wewnętrzna powinna posiadać
nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku
stwierdzenia jej opóźnienia.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę. W takim przypadku należy powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego,
składając zmiany według takich samych zasad jak składanie oferty, tj. w kopertach,
odpowiednio oznakowanych „zmiana oferty” lub pisemnie złożyć wniosek o jej
wycofanie.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku
nieprawidłowego oznaczenia na kopercie.
Cenę oferty należy przedstawić w formie ryczałtowej zgodnie z SIWZ.
Oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne od chwili ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca
nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one
udostępnione.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
Zastrzeżone informacje zaleca się wskazać w formularzu oferty (Załącznik do SIWZ)
oraz złożone w ofercie, w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej napisem:
„Tajemnica przedsiębiorstwa”. W przypadku nie zabezpieczenia przez Wykonawcę
w ofercie informacji zastrzeżonych zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Zapis pkt
13.3 SIWZ stosuje się odpowiednio.

XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
14.1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego, ul. Mickiewicza 9,
64-500 Szamotuły, w terminie do dnia: 09 lutego 2018 r., do godz. 10:00.
14.2. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
14.3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – gabinet Dyrektora,
ul. Mickiewicza 9, 64-500 Szamotuły w dniu: 09 lutego 2018 r., o godz. 10:15.
14.4. Otwarcie ofert jest jawne.
XV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
15.1. Cenę oferty obejmującą całość zamówienia należy wskazać w formularzu oferty (Zał.
do SIWZ) w formie ceny ryczałtowej w pełnej zgodności z prawem budowlanym,
dokumentacją techniczną, SIWZ, ew. wyjaśnień i modyfikacji SIWZ, obejmującą
koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu
budowy, sporządzenia dokumentacji odbiorowej, innych oraz podatek VAT
w ustawowej wysokości z uwzględnieniem wprowadzonych zmian na etapie
postępowania przetargowego.
Podaną cenę w formularzu ofertowym uważa się są za cenę ryczałtową
w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380, ze zm.) Ten
rodzaj wynagrodzenia a określony w art. 632określa się, cyt.:
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§ 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 prac.
§ 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." Cena oferty musi zawierać wszelkie
koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Wynagrodzeniem
ryczałtowym jest, zatem wynagrodzenie z góry określone wymienione w formularzu
ofertowym, w oznaczonej kwocie za wykonanie całego dzieła. Całkowita wartość
brutto stanowi absolutne, niepodlegające zmianie (lub choćby negocjacjom)
wynagrodzenie wykonawcy zamówienia. W przypadku nienależytego wykonania
umowy, zerwania umowy bądź wypowiedzenia wartość robót pozostałych do
wykonania przedmiotu umowy zostanie wyliczona w formie kosztorysu
szczegółowego opartego na średnich stawkach robocizny i sprzętu oraz materiałów
uzyskanych z informacji „Sekocenbud” za dany kwartał, w którym rozwiązano
umowę.
15.2. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym,
z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
15.3. Zadeklarowana cena ryczałtowa przez cały okres realizacji umowy nie będzie
podlegała zmianom z wyjątkiem okoliczności przewidzianych w SIWZ.
15.4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, a także
konieczności rezygnacji z części robót zgłoszonej na wniosek Zamawiającego
i zaakceptowanej przez Wykonawcę lub z przyczyn niezależnych od stron,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia umownego
wartości części tych robót nie wykonanych a ujętych w cenie zaoferowanej przez
Wykonawcę.
15.5. Przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej
obliczenia.
15.6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w ramach
niniejszego postępowania zobowiązany jest do przedłożenia w terminie do 5 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jednak nie
później niż przed podpisaniem umowy – kosztorys ofertowy. Zamawiający zastrzega
możliwość żądania przedłożenia kosztorysu ofertowego, jeśli zajdą okoliczności
z art. 90 ust. 1 i 2 uPzp.
15.7. Stawka podatku VAT dla zamówienia: 23%.
XVI. Informacje dotyczące walut, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą.
Walutą rozliczeniową jest PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w innej walucie.
XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
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17.1. Kryterium oceny ofert i sposób oceny
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
1) Cena ofertowa – 60 pkt.
2) Termin realizacji zamówienia - 30 pkt.
3) Okres gwarancji na wykonane roboty - 10 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, odpowiadająca wszystkim warunkom
określonym w SIWZ, która uzyska największą łączną liczbę punktów. Każdy
z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią liczbę punktów,
wyliczoną w następujący sposób:
Ad. 1) Cena ofertowa – wg następującego wzoru:
CN
LP = ----- x WK
CB
gdzie poszczególne litery oznaczają:
LP – liczba punktów,
CN – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
CB – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
WK – waga danego kryterium wyrażona w punktach - maks. 60 pkt. otrzyma oferta
zawierająca najniższą cenę.
Przy obliczaniu punktów w tym kryterium, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch
miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje
zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest
mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
Ad. 2) Termin realizacji zamówienia
a) za zaoferowanie maksymalnego terminu realizacji zamówienia tj. do 25.05.2018 r. –
0 pkt.
b) za zaoferowanie terminu realizacji zamówienia do 11.05.2018 r. – 15 pkt.
c) za zaoferowanie terminu realizacji zamówienia do 27.04.2018 r. – 30 pkt.
W formularzu ofertowym należy odpowiednio wskazać oferowaną datę wykonania
umowy. Nie wpisanie lub wpisanie w formularzu ofertowym innego terminu niż
(do 25.05.2018 r. lub do 11.05.2018 r. lub do 27.04.2018 r.) spowoduje przyznanie 0 pkt.
i objęcie maksymalnym terminem wykonania umowy. Zaoferowanie dłuższego niż do
25.05.2018 r. terminu wykonania umowy spowoduje odrzucenie oferty.
Ad. 3) Okres gwarancji na wykonane roboty
a) za zaoferowanie wymaganego minimalnego okresu gwarancji na wykonane roboty
36 m-cy – 0 pkt.
b) za zaoferowanie okresu gwarancji na wykonane roboty: 48 m-cy od bezusterkowego
odbioru końcowego przedmiotu umowy – 10 pkt.
Nie wpisanie lub wpisanie w formularzu ofertowym innej liczby niż (36 lub 48 ) spowoduje
przyznanie 0 pkt i objęcie minimalnym terminem gwarancji wykonanych robót.
17.2.
Wynik oferty, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba
przyznanych punktów w oparciu o podane kryteria oceny ofert) zostanie uznana za
najkorzystniejszą, zaś pozostałe zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych
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punktów. Realizacja zamówienia publicznego zostanie powierzona wykonawcy, który
uzyska najwyższą łączną ilość punktów w kryteriach oceny ofert.
17.3.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem
pkt. 17.4, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
17.4.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem,
a jeżeli zostały złożone oferty o tej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą
zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
17.5.
Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
18.1.
Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali
zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,
5) Dopuszczeni do dynamicznego systemu zakupów,
6) Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
7) Unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
18.2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy, informacja, o której mowa
w pkt. 18.1 ppkt 2 SIWZ, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody
przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.
18.3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 18.1 ust. 1 i 5-7,
na stronie internetowej.
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18.4. W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawcy występującego wspólnie, przed
przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne, przedłożona zostanie
umowa regulująca współpracę Wykonawców występujących wspólnie. Termin,
na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu
określonego na wykonanie zamówienia.
18.5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - i nie później niż
przed upływem terminu związania ofertą.
18.6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminu, o którym mowa w pkt. 18.7, jeżeli:
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta,
2) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione
w art. 180 ust 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub
postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
XIX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XX. Projekt umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego – istotne postanowienia
20.1. Projekt umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zawarty jest
w Załączniku do SIWZ.
20.2. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość
dokonania zmiany umowy zgodnie z postanowieniami SIWZ oraz Projektu umowy
(zał. do SIWZ).
20.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki
udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród
pozostałych ofert.
XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
21.1. 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 niniejszej ustawy.
21.2. Prawa i obowiązki Wykonawców w toku wnoszenia środków ochrony prawnej określa
dział VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych od art. 179 do art. 198g.
21.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
21.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) Określenia warunków udziału w postępowaniu,
2) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) Odrzucenie oferty odwołującego,
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21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

21.10.
21.11.

21.12.

21.13.

21.14.
21.15.

21.16.

4) Opisu przedmiotu zamówienia,
5) Wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odwołanie powinno wskazywać czynności 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.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.
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
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców
w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
Na czynności, o których mowa w pkt 21.9 SIWZ, nie przysługuje odwołanie,
z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane
w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 10 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ,
wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.
W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin
składania wniosków.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu
ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie
odwoławcze, zwanych dalej ,,orzeczeniem”.
Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia
otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu
lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest
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21.17.

21.18.

21.19.

21.20.

21.21.

21.22.

21.23.
21.24.

21.25.

zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona SIWZ, wzywając
Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie
3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje,
i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się
Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się
uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie
zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze Stron.
Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję,
jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść Strony, do której przystąpił; w przeciwnym
razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji
Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo
oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać
w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił,
z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy,
przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.
Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy nie mogą
następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego
wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3
ustawy.
Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym
(arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi
się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.
W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów
przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu
niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego,
którzy przystąpili do postępowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem,
że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił
w terminie żaden Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza
lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie
z żądaniem zawartym w odwołaniu.
W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego części zarzutów przedstawionych
w odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów przez odwołującego, Izba może
umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz
uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po
stronie Wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie
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21.26.

21.27.

21.28.
21.29.

Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca albo Wykonawca, który
przystąpił po stronie Zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia
części zarzutów. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub
unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem
zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów.
Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym. Prezes Izby może zarządzić
rozpoznanie sprawy w składzie trzyosobowym, jeżeli uzna to za wskazane ze względu
na szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy.
Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.
Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one
złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich
samych czynności Zamawiającego.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
o apelacji, jeżeli przepisy rozdziału 3 (art. 198 a – 198 g ustawy) nie stanowią inaczej.

XXII. Pozostałe postanowienia.
22.1 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z wyjątkiem
sytuacji opisanej w art.93 ust.4 ustawy Pzp.
22.2 Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, o których mowa w art. 22 ust.2 ustawy.
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:
1. Formularz oferty – zał. Nr 1 do SIWZ.
2. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 dotyczące spełnienia
warunków udziału w postępowaniu- zał. Nr 2 do SIWZ
3. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 dotyczące przesłanek
wykluczenia z postępowania – zał. Nr 3 do SIWZ.
4. Informacja w zakresie przynależności do grupy kapitałowej – zał. Nr 4 do SIWZ
5. Wykaz robót budowlanych – zał. Nr 5 do SIWZ
6. Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia – zał. Nr 6 do SIWZ
7. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – zał. Nr 7 do SIWZ
8. Projekt umowy – zał. Nr 8 do SIWZ.
9. Dokumentacja techniczna (zawierająca przedmiary robót, kosztorysy ślepe, opisy,
STWIOR) – zał. Nr 9 do SIWZ.
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