I.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie
ul. Rynek Staromiejski 2-4; 73-110 Stargard
e-mail: info@muzeum-stargard.pl
fax. 91 577-25-56

II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego, uregulowanego w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164z
późniejszymi zmianami, dalej: „PZP”), o szacunkowej wartości poniżej kwoty
określonej w przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

2.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury
odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przywołanych
przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3.

Przedkładając swoją ofertę Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki
stawiane przez Zamawiającego włącznie ze wszystkimi załącznikami, jakim
podporządkowane jest niniejsze zamówienie.

4.

Wykonawcy są zobowiązani dokładnie zapoznać się i zastosować do wszystkich
instrukcji, formularzy, warunków i wymagań zawartych w niniejszej SIWZ.

5.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, sporządzoną w języku polskim i w
formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem
swojej oferty. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być
pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów, niezależnie od przebiegu czy
wyniku procedury przetargowej. Jedynie w przypadku unieważnienia postępowania o
udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom,
którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot
uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów
przygotowania oferty (art. 93 ust. 4 PZP).

III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja robót budowlanych na
zadaniach inwestycyjnych związanych pn.: „Przystosowanie pomieszczeń
gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn muzealny zabytków
archeologicznych.”

2.

Przedmiot zamówienia, który jest kontynuacją przystosowywania pomieszczeń
gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn muzealny zabytków
archeologicznych, obejmuje: wykonanie górnej warstwy posadzki wraz z izolacją
przeciwwilgociową (wyłącznie na zaznaczonym fragmencie czerwoną ramką na
rysunku nr 2: rzut przyziemia + przekroje, z wyjątkiem pomieszczeń 1/3), malowanie
posadzki emalią epoksydową (na całości magazynu), stolarkę drzwiową zewnętrzną
(drzwi zewnętrzne o zwiększonej odporności na włamanie klasy C, pełne,
dwuskrzydłowe z ościeżnicą, zamki i zamknięcia w klasie B), obudowę przewodów
sanitarnych (obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na
rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa – fragment
do zabudowy oznaczony czerwoną ramką na rysunku nr 3), podniesienie rur c.o. (we
wszystkich pomieszczeniach oprócz pomieszczeń wykończonych: 1/3 oraz wschodniej
części magazynowej – część do podniesienia oznaczona czerwoną ramką na rysunku nr
1), dokończenie wykonania białego montażu do instalacji elektrycznej, alarmowej i
SAP (fragment oznaczony czerwoną ramką na rysunkach nr E1, nr E2, nr E1-S, z
wyłączeniem central oraz częściowo już zamontowanych w oznaczonym fragmencie
opraw, gniazdek i wyłączników), wykonanie wentylacji (montaż kratek) wydzielonego
pomieszczenia nr 1/9 w części magazynowej, zamurowanie przejścia i wykonanie
otworu drzwiowego na drzwi wewnętrzne o szerokości 100 cm.

3.

Realizacja inwestycji dofinansowana jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
w
ramach
Programu/Priorytetu:
Rozwój
infrastruktury
kultury/Infrastruktura kultury.

4.

Szczegóły zostały określone w dokumentacji projektowej, a także w Szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych, stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ).

5.

Wszystkie nazwy własne materiałów i nazwy producentów, które omyłkowo mogły się
pojawić w SIWZ lub załącznikach do niej powinny być rozumiane jako wskazanie
oczekiwanych standardów wykonania, a nie konkretne rozwiązania mające
zastosowanie w projekcie budowlanym, a do wbudowania mogą być użyte materiały i
urządzenia innych producentów o co najmniej równoważnych, lub wyższych
parametrach niż przewiduje Projekt Budowlany lub założenia Zamawiającego. W
stosunku do opisanych norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia
o których mowa Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
6.

Wykonawcy mają możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu wykonywania
robót celem uzyskania wszelkich niezbędnych informacji do sporządzenia oferty oraz
niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.

7.

Na podstawie art. 29 ust. 3a PZP Zamawiający wymaga, aby wszelkie czynności
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie budowy były
wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub jego podwykonawców
na podstawie umowy o pracę.

8.

Wymóg o którym mowa powyżej

dotyczy osób, które wykonują czynności

bezpośrednio związane z wykonywaniem robót w siedzibie Zamawiającego, czyli tzw.
pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy kierownika budowy, kierowników
robót, dostawców materiałów budowlanych oraz innych osób, w stosunku do których
Wykonawca wykaże, że czynności przez nich realizowane nie polegają na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.).
9.

W zakresie, w jakim Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot
zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
Wykonawca gwarantuje, że osoby wykonujące przedmiot zamówienia będą
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015r. poz. 1053 z późn. zm.). Obowiązek
realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę dotyczy również realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców

10.

W celu zweryfikowania wypełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania na
umowę o pracę Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy przedłoży
Zamawiającemu wykaz osób o których mowa w pkt 7 ze wskazaniem czynności jakie
będą wykonywać.

11.

Zamawiający, na każdym etapie realizacji zamówienia, może skontrolować
przestrzeganie przez Wykonawcę wymogu o którym mowa w pkt 7 oraz żądać od
Wykonawcy, bądź podwykonawcy przedstawienia dowodów potwierdzających ten
fakt, w szczególności:
a)

Kopii dokumentów potwierdzających podleganie ubezpieczeniom społecznym
z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę lub

b)

Oświadczeń osób, o których mowa w w pkt 33.2 niniejszej IDW o
zatrudnieniu o umowę o pracę lub

c)
12.

Innych dokumentów potwierdzających zawarcie umowy o pracę.

Wykonawca ma obowiązek przedstawić je niezwłocznie Zamawiającemu, wraz z
uzyskaniem od tych osób zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U.
2016 r., poz. 2135 z późn. zm.).

Kod wg. CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45212313-3 Roboty budowlane w zakresie muzeów
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

IV.

OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

V.

OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VI.

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6 PZP w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia
podstawowego.

VII. INFORMACJA O UMOWIE RAMOWEJ
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy
niniejsza SIWZ dokonywane będą w złotych polskich (PLN).

IX.

AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

X.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I GWARANCJA
1.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie wskazanym w
złożonej ofercie, nie dłuższym jednak niż do 15.12.2017 r.

2.

Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

3.

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia, na czas wskazany w ofercie, nie
krótszy jednak niż 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

4.

Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

5.

Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne decyzje administracyjne, umożliwiające
rozpoczęcie procesu budowlanego wraz z przekazaniem terenu budowy.

6.

Niezależnie od gwarancji, Wykonawca udziela na przedmiot zamówienia rękojmi za wady na
okres gwarancji.

XI.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszym punkcie oraz nie podlegają
wykluczeniu z postępowania na podstawie Rozdz. XI pkt 4 i 5 niniejszej SIWZ.
Warunki udziału w postępowaniu dotyczą
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania tego warunku.
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2.

Za spełniającego warunki, o których mowa w Rozdziale XI pkt 2 SIWZ dotyczące:
a) posiadania niezbędnej zdolności technicznej lub zawodowej- posiadania wiedzy i
doświadczenia
Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane
polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynków o powierzchni
minimum 500 m2 każda.
Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu
wykonanych robót budowlanych i załączonych dowodów, określających, że roboty
te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone.
b) posiadania niezbędnej zdolności technicznej lub zawodowej -dysponowania
odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna
Wykonawcę, który dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami w
czasie realizacji zamówienia:
Kierownikiem budowy (1 osoba), posiadającym:
-

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno – budowlanej, lub odpowiadające im ważne
uprawnienia

które

zostały

wydane

na

podstawie

wcześniej

obowiązujących przepisów, lub równoważne w zakresie niezbędnym do
wykonania przedmiotu zamówienia

-

co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami
budowlanymi jako kierownik budowy/robót,.

Kierownikiem robót (1 osoba), posiadającym:
-

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie,
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub
odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, lub równoważne w zakresie niezbędnym do
wykonania przedmiotu zamówienia

-

co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami
budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robót elektrycznych.

Kierownikiem robót (1 osoba), posiadającym:
-

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych

i

kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub równoważne w zakresie
niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia
-

co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót
budowlanych jako kierownik budowy lub kierownik robót w branży
sanitarnej

Przez równoważne należy rozumieć uprawnienia do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie nostryfikowane w szczególności na
podstawie postanowień umów
bilateralnych o wzajemnym uznawaniu
wykształcenia, Konwencji Lizbońskiej i Konwencji Praskiej a także przepisów
ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz.
2572 z późn. zm), ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.
U. z 2012r. poz. 572 z późn. zm) i aktów wykonawczych do tych ustaw.
Zamawiający uznaje także uprawnienia uzyskane na podstawie poprzednio
obowiązujących przepisów a także w ramach ustawy z dnia 18 marca 2008r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. Nr 63 poz. 394) oraz ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.932 ze zm.)
W przypadku w/w Kierowników Zamawiający dopuszcza posiadanie przez nich
dokumentów równoważnych, które poświadczą ich wiedzę i uprawnienia
niezbędną przy realizacji przez nich świadczeń w ramach Umowy.
c) sytuacji ekonomicznej
Zamawiający uzna Wykonawcę, który jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej

w

zakresie

prowadzonej

działalności

związanej

z przedmiotem zamówienia (roboty budowlane) w wysokości co najmniej
150 000 zł.

3.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły
spełnia – nie spełnia w oparciu o dokumenty wymagane w Rozdziale XII niniejszej
SIWZ. Nie spełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego warunku skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z przedmiotowego postępowania.

4.

O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, podlegający wykluczeniu
z postępowania. Zamawiający wykluczy z postępowania:
a) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub
nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia;
b) wykonawcę

będącego

osobą

fizyczną,

którego

prawomocnie

skazano

za

przestępstwo:
-o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, 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),
-o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
-skarbowe,
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);
c) 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 lit. b)
d) 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;
e) 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
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

f) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił
informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na
decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
g) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
h) 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;
i)

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;

j)

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 i 544);

k) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;
l)

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.

5.

Zamawiający wykluczy również z postępowania Wykonawcę:
a) 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. poz.
978, z późn. zm.) 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, z późn. zm.);
b) jeżeli wykonawca lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają
w relacjach mogących mieć wpływ na wynik postępowania z
-zamawiającym,
-osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
-członkami komisji przetargowej,
chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.

XII. DOKUMENTY

WYMAGANE

DLA

POTWIERDZENIA

WARUNKÓW

UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU ORAZ DLA WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
1.

Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o
których mowa w Rozdziale XI niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 PZP i na podstawie złożonych wraz z ofertą
dokumentów żądanych przez Zamawiającego potwierdzających spełnienie tych
warunków. W tym celu Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz
niepodleganiu wykluczeniu – (wg wzoru - Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ);

W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie składa pełnomocnik
w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
2.

Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 PZP-w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu, tj.:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane, 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;

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz.
b) wykazu

osób, skierowanych

przez

wykonawcę

do

realizacji zamówienia

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (wg wzoru
– Załącznik nr 3),

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz.
c) Dokumentów

potwierdzających,

że

wykonawca

jest

ubezpieczony

od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z Wykonawców
składających ofertę wspólną, który odpowiada za spełnienie tego warunku.
3.

Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 PZP-w zakresie braku podstaw do wykluczenia, tj:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w
zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) odpisu 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;
e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
4.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym w pkt 3.

5.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie Rodz. XI pkt 4 lit. a) i b) oraz e)i) lub pkt 5 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.

Jeżeli

Wykonawca

ma

siedzibę

lub

miejsce

zamieszkania

poza

terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów:
a) o których mowa w pkt. 4 lit. a) i b) składa informację odpowiedniego rejestru albo,
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w Rozdz. XI pkt 5 lit.
b) i c) i j) SIWZ
b) o których mowa w pkt 4 lit. c), d) i h) składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
-nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu,
-nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
7.

Dokumenty, o których mowa w pkt 6 lit. a) oraz lit b) tiret drugie powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w
lit. b) tiret pierwsze powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem tego terminu.

8.

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. 6 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia dotyczące
terminów, w jakich dokumenty, o których mowa w lit. a) i b) powinny być wystawione
stosuje się odpowiednio.

9.

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 odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby, której dokument dotyczy lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących przedłożonego dokumentu.

10. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia
ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają
bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do
SIWZ.
11. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 3, lub którzy nie złożyli
pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i
dokumenty, o których mowa w pkt 2 i 3, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich
złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu. Złożone na wezwanie zamawiającego
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin
składania ofert.
12. Zamawiający wezwie także wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie
terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
13. Składane na wezwanie Zamawiającego dokumenty i oświadczenia powinny być
aktualne na dzień otwarcia ofert i potwierdzać okoliczności, o których mowa w Rozdz.
XI SIWZ.

XIII. OFERTA WSPÓLNA
1.

Wykonawcy

wspólnie

ubiegający

się

o

udzielenie

zamówienia

ustanawiają

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy.
2.

Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 2 należy załączy do oferty w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

3.

Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego
zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.

4.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

oraz niepodleganiu wykluczeniu – (wg wzoru - Załącznik nr 2 do niniejszej
SIWZ)- składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
b) dokumenty wymienione w Rozdz. XII pkt 2) SIWZ są składane przez tego lub tych
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy spełniają
dany warunek udziału w postępowaniu,
c) dokumenty składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowaniu, o których mowa w Rozdz. XII pkt 3) SIWZ składa każdy z tych
wykonawców.
5.

Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać
następujące wymagania:
a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ;
b) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę
wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby
upoważnione do reprezentowania tych wykonawców.

6.

Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną.

7.

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia przed zawarciem
umowy, przedłożą zamawiającemu umowę regulująca współpracę tych wykonawców,
zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego
swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) określenie obowiązków poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący
realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

XIV. POLEGANIE NA ZASOBACH PODMIOTÓW TRZECICH
1.

Wykonawca

może

w

celu

potwierdzenia

spełniania

warunków

udziału

w

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych Wykonawca w takiej
sytuacji musi udowodnić Zmawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami
realizując zamówienie, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
2.

Treść zobowiązania podmiotu powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym
zasoby, zakres zobowiązania, w tym jakiego okresu dotyczy.

3.

W przypadku podmiotów, o których mowa pkt. ,1 przedkładane przez Wykonawcę
kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone
za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

4.

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa
w Rozdz. XI pkt 4 i 5 SIWZ.

5.

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 zasobów nie ponosi winy.

6.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności
są wymagane.

7.

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać
dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
d) 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.

8.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający
zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa w Rozdz. XI.

XIII. INFORMACJE O PODWYKONAWSTWIE
1.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.

2.

W Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez
Wykonawcę firm podwykonawców

3.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa (Rozdziale XI pkt 2 SIWZ), Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.

4.

Niespełnienie poniższych wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego
odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:
1) zamieszczenie w umowie o podwykonawstwo postanowień uzależniających
uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację
przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego
lub odpowiednio zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację
przedmiotu umowy przez podwykonawcę,
2) gdy umowa o podwykonawstwo będzie zawierała postanowienia uzależniające
zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy od zwrotu
Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego,
3) brak określenia zakresu części przedmiotu zamówienia jaką będzie wykonywał
podwykonawca wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen
jednostkowych zawartych w kosztorysie, o którym mowa w Rozdziale XXII pkt 6
lit. b) niniejszej SIWZ,
4) gdy przedmiotem umowy o podwykonawstwo nie będzie wyłącznie wykonanie,
odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części
zamówienia określonego umowa zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
5) brak

postanowień

dotyczących

wykazu

dokumentów

odbiorowych

potwierdzających zakres, sposób rozliczenia i należyte wykonanie wykonanych
prac, które będą stanowiły podstawę do rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a
podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą,

6) gdy brak będzie w umowie o podwykonawstwo postanowień, że wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo realizowane będzie na co najmniej takim
poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą i odpowiadać będzie dla tego wykonania wymaganiom deklarowanym
w ofercie Wykonawcy,
7) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych w umowie o
podwykonawstwo jest dłuższy niż przewidywany umową pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym,
8) gdy okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu

umowy

odpowiedzialności

o

za

podwykonawstwo
wady

przedmiotu

będzie
umowy

krótszy

od

okresu

Wykonawcy

wobec

Zamawiającego,
9) gdy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,
10) gdy wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem umowy, których
okres realizacji przekracza okres przyjęty w umowie dla Wykonawcy, nie będzie
następować w częściach, na podstawie akceptacji częściowo wykonanych robót
przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,
11) gdy wynagrodzenie należne podwykonawcy będzie wyższe od wynagrodzenia
należnego Wykonawcy za zakres wykonanych i odebranych robót (wycena
wynagrodzenia podwykonawcy musi nawiązywać do cen jednostkowych
wynikających z kosztorysu, o którym mowa w Rozdziale XXII pkt 6 lit b) niniejszej
SIWZ),
12) braku oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zapoznaniu się
z treścią umowy zawartej między Zamawiającym i Wykonawcą,
13) brak

wyraźnego

uregulowania

kwestii

przeniesienia

wierzytelności

z wierzyciela (podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy) na osobę trzecią oraz
zobowiązania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do niezwłocznego
przekazania Zamawiającemu dokumentów dotyczących przelewu wierzytelności
jednak nie później niż na co najmniej 7 dni roboczych przed upływającym
terminem wymagalności wierzytelności,
14) brak obowiązku wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do
przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i
wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.
5.

Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub
usługi, które z uwagi na:
a)

wartość mniejszą niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego
nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu.

b)

wyłączenie,

o

którym

mowa

powyżej

lit.

a)

nie

dotyczy

umów

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.
6.

Wymogi szczegółowe dotyczące zasad zawierania umów z podwykonawcami
i regulowania zobowiązań zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik
nr 7 do niniejszej SIWZ.

XIV. INFORMACJE

O

SPOSOBIE

POROZUMIEWANIA

SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI
1.

Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) i godzinach:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

2.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca
przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3.

3.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu, przy przekazywaniu
następujących dokumentów:
1) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2) zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty,
4) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie dotyczące oświadczeń i dokumentów,

o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP,
5) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 PZP
6) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek

rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,
7) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie omyłki , o

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP ,
8) wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania

ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium (jeżeli dotyczy) oraz
odpowiedź wykonawcy w kwestii przedłużenia terminu związania ofertą z
jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium (gdy dotyczy) jeżeli zostało
wniesione w pieniądzu,

9) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali

z postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
10) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,
11) odwołania zgodnie z art. 180 ust. 5 PZP

4.

Zamawiający dopuszcza przesłanie Wykonawcy informacji w zakresie pkt 3 niniejszego
rozdziału drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w
pismach kierowanych do Zamawiającego, a po upływie terminu składania ofert w
ofercie Wykonawcy. Pisma kierowane w zakresie pkt 3 przez Wykonawców do
Zamawiającego winny być przesyłane na adres poczty elektronicznej zamieszczonej na
pierwszej stronie SIWZ tj. info@muzeum-stargard.pl

5.

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 przekazywania
dokumentów faksem lub e-mailem dowód transmisji danych oznacza, że Wykonawca
otrzymał korespondencję w momencie jej przesłania przez Zamawiającego, niezależnie
od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy.

6.

Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku, z czym wszelkie pisma,
dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym
a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w
języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

7.

Adres do korespondencji jest zamieszczony na drugiej stronie niniejszej SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane
wyłącznie na ten adres.

8.

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:
Andrzej Bierca, Agnieszka Motyl, Piotr Tarnawski, e-mail: info@muzeum-stargard.pl

9.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
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 SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z
wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez
ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej www.muzeumstargard.pl

10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie w/w terminu składania
wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
12. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawców w
celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ.
13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem
terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę
przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz
zamieszcza na stronie internetowej www.muzeum-stargard.pl
14. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
15. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert
zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz
umieści stosowną informację na stronie internetowej www.muzeum-stargard.pl

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.

2.

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 niż 60 dni.

3.

Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą.

4.

Po wyborze oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą dotyczy
jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

5.

Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu
związania ofertą do czasu rozstrzygnięcia odwołania.

XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1.

Wykonawca

może

złożyć

tylko

jedną

ofertę

w

niniejszym

postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w
formie pisemnej. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w
niniejszej SIWZ.
2.

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oferta
musi być podpisana albo przez ustanowionego przez nich pełnomocnika albo przez

osoby

upoważnione

do

reprezentacji

każdego

z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
3.

Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika
bezpośrednio z dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć oryginał lub
poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez
osoby do tego upoważnione.

4.

Wzory dokumentów dołączonych do SIWZ powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę
w zgodnej z nimi formie.

5.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z
uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 PZP.

6.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą
i czytelną techniką. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

7.

W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca składa
własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”). Jeżeli do reprezentowania
wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą
być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.

8.

Jeżeli któryś z dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony
w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez
wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.

9.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału dokumentu lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

10. Pożądane przez Zamawiającego jest sporządzenie w formularzu ofertowym
załączników z wyszczególnieniem ilości stron składanych dokumentów.

spisu

11. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty i dokumentów składanych wraz z
ofertą były ponumerowane i parafowane. Ponadto wszelkie miejsca, w których
wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
12. Zaleca się, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający
jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę
jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.
13. Zaleca się umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej
zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:

1) koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana następująco:
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie
73-110 Stargard
ul. Rynek Staromiejski 2-4

Oferta na: „Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn
muzealny zabytków archeologicznych.”
NIE OTWIERAĆ przed dniem 11.09.2017 r. godz.: 10.30
2) koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej powinna zawierać nazwę i adres
Wykonawcy tak, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złożenia
jej po terminie składania ofert.
14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie
ofert nieoznaczonych wyraźnie i niezaadresowanych zgodnie z wymaganiami niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną ofertę przed upływem
terminu do składania ofert, pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne
powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu
składania ofert.
16. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane,
opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 16, a wewnętrzna koperta
będzie dodatkowo oznaczona słowem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
17. W przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą
zmienia, określając zakres, rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za
sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów - wykonawca
winien dokumenty te złożyć.
18. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści
oferty po upływie terminu do składania ofert.
19. Nie ujawnia się 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 udostępniane oraz wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP.

XVII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.

Ofertę należy złożyć w siedzibie głównej Muzeum Archeologiczno-Historycznego w
Stargardzie
ul.
Rynek
Staromiejski
2
w
terminie
do
dnia
11.09.2017 r. do godz. 10.30.

2.

Ofertę przesłaną pocztą uważa się za złożoną w terminie, jeśli znajdzie się w siedzibie
Zamawiającego do upływu terminu składania ofert.

3.

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz
zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

4.

Wykonawca składając ofertę osobiście otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.

5.

Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie
opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę oraz godzinę
i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane
w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

6.

W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki)
zawierające oferty, które zostały skutecznie wycofane przez Wykonawców. Takie
oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

7.

Zamawiający otworzy oferty i zmiany do ofert w dniu 11.09.2017 r. o godz. 10.30 w
siedzibie Zamawiającego, w gmachu głównym Muzeum Archeologiczno-Historycznego
w Stargardzie przy ul. Rynek Staromiejski 2-4.

8.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

9.

W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
a) Nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
b) informacje dotyczące ceny, terminu realizacji, terminu gwarancji.

10. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej
informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.

Cena oferty jest ceną ryczałtową w znaczeniu i ze skutkami określonymi w art. 632
Kodeksu cywilnego.

2.

Cena powinna być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3.

Cena musi być wyrażona w PLN (w złotych).

4.

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w walucie złoty
polski (PLN).
Załączone do SIWZ przedmiary robót, stanowią jedynie element pomocniczy do
kalkulacji oferty. Zaleca się aby w przypadku stwierdzenia rażących różnic pomiędzy
przedmiarami, a dokumentacją techniczną, zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie
zaistniałych rozbieżności.

5.

Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami i postanowieniami niniejszej SIWZ realizacji przedmiotu
zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć
wpływ na koszty innych

6.

Niedoszacowanie lub pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu zamówienia nie
może być podstawą do żądania zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego
w umowie. Cena ma charakter ryczałtowy w znaczeniu i ze skutkami wynikającymi z
art. 632 Kodeksu Cywilnego.

7.

Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie zamawiającego przedstawić szczegółowe
kalkulacje ceny: po złożeniu oferty, po podpisaniu umowy oraz w trakcie realizacji i po
zakończeniu zamówienia.

8.

Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w
zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca,
składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

9.

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej lub faksem do Wykonawcy o
udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających
wpływ na wysokość ceny.

10. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca
się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub
kosztu, w szczególności w zakresie:
a) 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 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.);
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,

c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
11. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, ,
chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają
wyjaśnienia;
b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień.
12. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku
do przedmiotu zamówienia.
13. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na
Wykonawcy.
XIX. KRYTERIA WYBORU OFERTY
1. Oceny ofert dokonuje komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego.
2.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (cena – 90%),
termin wykonania przedmiotu zamówienia (termin wykonania – 5%) i gwarancji
jakości na przedmiot zamówienia (gwarancja – 5%). Ocena złożonych ofert zostanie
dokonana wg następującego wzoru:
CENA – 60%
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:
najniższa zaoferowana cena
-------------------------------------------

x 100pkt. x 60%

cena zaoferowana w badanej ofercie
TERMIN WYKONANIA – 30%
Sposób przyznania punktów w kryterium „termin wykonania”:

Termin wykonania w ofercie ocenianej
------------------------------------------------------------------ x 100 pkt. x 30 %
Najkrótszy zaoferowany termin wykonania

GWARANCJA – 10%
Sposób przyznania punktów w kryterium „gwarancja”:

okres gwarancji oferty ocenianej
------------------------------------------------------------------ x 100 pkt. x 10 %
najdłuższy zaoferowany okres gwarancji
Czas na jaki Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia
proszę wpisać w miesiącach w pkt 3 załącznika nr 1 do SIWZ – formularza oferty, z
zastrzeżeniem, że nie może być krótszy niż 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu
odbioru końcowego.

XX.

OCENA OFERT
1.

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uważana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę
punktów.

2.

Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 PZP, 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.

3.

Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

4.

Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1
PZP.

5.

Składane na wezwanie Zamawiającego dokumenty i oświadczenia powinny być
aktualne na dzień otwarcia ofert i potwierdzać okoliczności, o których mowa w pkt 7
IDW.

6.

Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) 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.
7.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zajdą przesłanki określone w art. 89 ust. 1 PZP.

8.

Oferty nieodrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny
ofert określonymi w SIWZ.

9.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w SIWZ.

XXI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdą
przesłanki określone w art. 93 ust. 1 PZP.

2.

O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich
wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XXII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie
określonym zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt. 2 PZP.

2.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminów, o których mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie
zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

3.

Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem zawartym w SIWZ.

4.

Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach
określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (zgodnie z art. 139 ust. 3
PZP).

5.

Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana dostarczy do
siedziby Zamawiającego:
a) umowę konsorcjum lub umowę spółki cywilnej (w przypadku podmiotów wspólnie
ubiegających się o zamówienie) – w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność
z oryginałem” przez Wykonawcę,

XXIII.ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE
WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD
WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

1.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego zgodnie z załączonym wzorem.

2.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej Umowy na
realizację niniejszego zamówienia publicznego w stosunku do treści Oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie przewidzianym we wzorze umowy
(załącznik nr 8 do SIWZ).

3.

Zamawiający zastrzega jednocześnie, że zmiany postanowień Umowy mogą być
wprowadzone w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, jedynie po
akceptacji zmian i wyrażeniu zgody na ich wprowadzenie przez Zamawiającego.

4.

Wprowadzone zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wymagają podpisania przez strony
Aneksu do Umowy.

5.

Podpisanie Aneksu wydłużającego termin zakończenia wykonywania Umowy możliwe
będzie jedynie wówczas, gdy Wykonawca najpóźniej w dniu jego podpisania przedłoży
dokumenty potwierdzające przedłużenie ubezpieczeń wymaganych w ramach Umowy - na
czas wynikający z przedłużenia.

6.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie Umowy.

XXIV.WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XXV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego wykonania umowy.
XXVI.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych
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 Prawo zamówień publicznych.
2. Ze względu na wartość zamówienia, w niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje
wyłącznie wobec czynności:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
określenia warunków udziału w postępowaniu;
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
odrzucenia oferty odwołującego;
opisu przedmiotu zamówienia;
wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. 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.
4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień
publicznych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
5. 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.

XXVII. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 –

Wzór formularza oferty.

Załącznik nr 2 –

Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu.

Załącznik nr 3 –

Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, wraz z informacjami nt. kwalifikacji i doświadczenia
niezbędnego

do

wykonania

zamówienia,

a

także

zakresu

Załącznik nr 4 –

wykonywanych przez nich czynności.
Wzór wykazu wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych.

Załącznik nr 5 -

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,

Załącznik nr 6 -

Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 –

Wzór umowy o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 8 –

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.

Załącznik nr 9 – Przedmiary robót.
Załącznik nr 10 – Dokumentacja projektowa.

