Nr postępowania: ZP-2/2019
ZA M A W I A J Ą C Y:
Pływalnia Miejska w Jelczu-Laskowicach
Ul.Basenowa 5
55-220 Jelcz-Laskowice

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Podstawa prawna – art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych t.j (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami)

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Remont dachu krytej pływalni miejskiej w Jelczu-Laskowicach

Zatwierdził: ……………………………….

Jelcz - Laskowice, 29.05.2019
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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Pływalnia Miejska w jelczu-Laskowicach
Ul.Basenowa 5
55-220 Jelcz-Laskowice
Godziny urzędowania: pon. - pt. od 7.30 do 15.30
nr tel/ faksu ; 71 318 24 44
e-mail – basen.j-l@zoltan.pl
Strona: http://basen.jelcz-laskowice.net/
(dalej „Zamawiający”) zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”).
2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
2.1.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, – dalej
„PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP.

2.2.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości
niższej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

2.3.

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. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1.

Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego z podbitką i obróbką
blacharską oraz listew sufitowych nad pływalnią zlokalizowaną w Jelczu-Laskowicach przy ul.
Basenowej 5 na dz. nr 30/1, AM-33, obręb: Laskowice 0002.

3. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Roboty rozbiórkowe – demontaż wszystkich warstw dachu poza konstrukcją: Powierzchnia dachu
1633,78 [m2]
–

demontaż istniejącej instalacji odgromowej,
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-

rozbiórka istniejącego pokrycia z obróbką,

-

usunięcie ocieplenia,

-

demontaż listew sufitowych,

-

demontaż kominków wentylacji połaci,
-

usunięcie podbitki,

-

wymiana ugiętych płatwi,

-

naprawa kominków wentylacyjnych,

-

roboty dekarskie,

-

prace instalacyjne: instalacja odgromowa na połaci dachu,

-

prace wykończeniowe: montaż nowej podbitki, okładzin na fragmentach elewacji i sufitu
podwieszonego itp.,

-

3.3.

uzupełnieniowe prace tynkarskie i malarskie na ścianach w okolicach okapu i szczytu.

Szczegółowy zakres zamówienia określa załączona dokumentacja projektowa:
1) Projekt Techniczny Remontu Dachu Kryta Pływalnia Miejska –Pracownia Projektowania i
Realizacji AHA ,52-016 Wrocław, ul. Zawierciańska 12,
2) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT- Pracownia
Projektowania i Realizacji AHA ,52-016 Wrocław, ul. Zawierciańska 12,
3) Przedmiar robót – opracowanie: Pracownia Projektowania i Realizacji AHA ,52-016
Wrocław, ul. Zawierciańska 12,

3.4.

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym

Słownikiem Zamówień (CPV):
•

45000000-7 Roboty budowalne

•

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

•

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywanych pokryć i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

•

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
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•
3.5.

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:
1.

Zorganizowanie na swój koszt placu budowy wraz z istniejącą infrastrukturą oraz
prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż.,

2.

Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie
dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem przetargu,

3.

Wykonanie

dokumentacji

powykonawczej

wraz

z

inwentaryzacją

geodezyjną

powykonawczą (2 egz.)
4.

Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu
najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

9.

Uzyskanie w imieniu Inwestora dokumentu zezwalającego na użytkowanie obiektu,
obejmujące uzyskanie wszelkich uzgodnień, badań, protokołów i innych niezbędnych
dokumentów do uzyskania zezwolenia na użytkowanie, w tym: zawiadomienie
odpowiednich organów i uzyskanie pozytywnych decyzji, protokołów zgodnie
z obowiązującymi przepisami( jeśli będą wymagane).

3.5.1. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty protokolarnego przekazania placu
budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do:
1.

Ochrony znajdującego się na nim mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego,

2.

Zagospodarowania ewentualnych odpadów - zgodnie z ustawą o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 992, 1000);

3.

Zabezpieczenia pomieszczeń socjalnych dla personelu Wykonawcy i ewentualnych
podwykonawców,

4.

Nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i norm bhp,

5.

Ustalania i utrzymywania porządku,

6.

Odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru
mienia,

7.

Dostarczenia ocen, certyfikatów, atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz
protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego zamówienia.

3.5.2. Zamawiający załącza przedmiary robót, wyłącznie jako materiał poglądowy w zakresie
niezbędnym do oszacowania zakresu istniejących do wykonania robót budowlanych.
Przedmiary nie mogą stanowić dla wykonawcy podstawy do wyceny robót. Cenę ryczałtową
oferty należy określić na podstawie dokumentacji projektowej, STWiOR, SIWZ.
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Zamawiający dopuszcza zmiany w przedmiarach w zakresie, w jakim pozostają one w zgodzie
z dokumentacją projektową opisującą przedmiot zamówienia, w szczególności z przyjętymi
w niej rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi. Jeżeli Wykonawca zamierza
zaproponować

rozwiązanie

alternatywne,

udowodnienia

równoważności

to

proponowanego

na

Wykonawcy

rozwiązania,

spoczywa

zarówno

obowiązek

pod

względem

technicznym, jak również funkcjonalnym oraz finansowym, w odniesieniu do rozwiązania
przyjętego przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej zadania. Wszelkie wyjaśnienia
oraz dowody w powyższym zakresie, winne zostać złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą.
Zamawiający zastrzega, iż w przypadku nieudowodnienia przez Wykonawcę Zamawiającemu
powyższych kwestii, co skutkować będzie wątpliwościami Zamawiającego, co do
proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań, Zamawiający odrzuci złożoną w takiej formie
ofertę, jako niezgodną z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
3.5.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy zakresem prac określonym w dokumentacji opisującej
przedmiot zamówienia, do wyceny oraz realizacji oferty, należy przyjąć zakres prac określony
w najszerszym zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej.
3.5.4. Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej, stanowią integralne załączniki do SIWZ.
3.5.5. Wykonawca, przyjmując zamówienie do realizacji, zobowiązuje się udzielić rękojmi na roboty
budowlane, obejmujące pełny zakres dokumentacji projektowej, opisującej przedmiot
udzielonego zamówienia, na okres 5 lat (60 miesięcy), liczonych od daty podpisania protokołu
odbioru końcowego inwestycji - bez usterek (art. 568 § 1 KC w zw. z art. 46 § 1 KC).
3.5.6. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na całość robót budowlanych, objętych dokumentacją
projektową udzielonego zamówienia na okres minimum 3 lat (36 miesięcy), liczonych od daty
podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji - bez wad. Udzielenie gwarancji na okres
dłuższy niż wymagany okres minimalny, jednak nie dłuższy niż 5 lat (60 miesięcy), będzie
punktowane dodatkowo w ramach kryteriów oceny ofert.
3.6.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in.:
1.

zagospodarowanie ewentualnych odpadów - zgodnie z ustawą o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 992, 1000);

2.

zabezpieczenie pomieszczeń socjalnych dla personelu Wykonawcy i ewentualnych
podwykonawców;

3.

uporządkowanie terenu po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy oraz inne
obowiązki wymienione w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej
SIWZ.

4.

organizacja i zapewnienie dostępu do mediów (dostawy mediów), w tym wody i energii
elektrycznej dla celów prowadzenia budowy. Wszelkie uzgodnienia i koszty z tym
związane, obciążają w całości Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć

5

Nr postępowania: ZP-2/2019
odrębne umowy z dostawcami mediów dla celów budowlanych oraz zapewnić instalację
liczników zużycia mediów.
3.6.1. Wykonawca zobowiązany jest do codziennego utrzymania czystości i porządku na terenie
objętym wykonawstwem prac (bieżące usuwanie odpadów i innych przeszkód na drodze
dojazdowej, porządkowanie narzędzi pracy).
3.6.2. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów BHP.
3.7. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zweryfikował poprawność
dokumentacji projektowej opisującej przedmiot zamówienia.
3.8. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga od wykonawcy, zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności zastrzeżone przez Zamawiającego na
podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1 PZP, do osobistego wykonania przez Wykonawcę.
3.9. Zamawiający zastrzega, że wszystkie ewentualnie podane w SIWZ bądź innym integralnym
z SIWZ dokumencie, nazwy własne materiałów (wyrobów) nie mają na celu naruszenia art. 29
i art. 7 ustawy PZP, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych
i technologicznych Zamawiającego. Powyższe należy rozumieć, jako określenie wymaganych
przez Zamawiającego minimalnych parametrów użytkowych, funkcjonalnych i technicznych lub
standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ustawy PZP, na wskazane z nazwy
materiały (wyroby) opisane znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, źródłem lub
szczególnym procesem, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego
wykonawcę, Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów) o nie
gorszych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i technicznych niż opisane w SIWZ lub jej
załącznikach. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu
określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W powyższym zakresie
Wykonawca powinien okazać się na każde żądanie Zamawiającego stosownym dokumentem
wystawionym przez producenta lub przez odpowiednie instytucje/organy certyfikujące.
3.10.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. Zapłata za wykonane roboty nastąpi zgodnie

ze wzorem umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ po wykonaniu odpowiedniego zakresu
przedmiotu umowy, na który zostanie wystawiona faktura po obustronnym podpisaniu protokołu
odbioru robót, którego dotyczy wystawiona faktura.
3.11.

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. Szczegółowe postanowienia w tym zakresie

zawiera pkt 14 SIWZ.
3.12.

Załatwienie wszystkich formalności oraz wszelkie poniesione koszty związane z wykonaniem

przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy.
3.13.

Zamawiający oświadcza, że posiada zdolność płatniczą, gwarantującą terminowe regulowanie

zobowiązań wobec Wykonawcy.
3.14.

Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie

ryczałtowe. Wierzytelności, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy
6

Nr postępowania: ZP-2/2019
w stosunku do Zamawiającego, nie mogą być przedmiotem cesji (przelewu, sprzedaży) bez
pisemnej zgody Zamawiającego.
4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
Termin realizacji zamówienia – do 31.10.2019r w tym :
Do 31.08.2019r. wykonanie prac nad niecka basenową pozwalające na użytkowanie basenu.
5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 67 UST. 1 PKT 6 JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH
ZAMÓWIEŃ.
5.1.

Przewiduje się udzielenie zamówień dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, na
podstawie art. 67 ust.1 pkt.6 Prawa zamówień publicznych, do 50 % wysokości zamówienia
podstawowego polegającego na powtórzeniu podobnych prac. Przez prace podobne
Zamawiający rozumie prace polegające na:

- robotach rozbiórkowych
- pokryciach dachowych
-izolacjach cieplnych
- impregnacjach
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
Z POSTĘPOWANIA.
6.1.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1

6.2.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu zawarte w art. 22 ust 1b PZP:
a) Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów;
b) Posiadają niezbędną zdolność techniczną lub zawodową;
c) Posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną lub finansową.

6.3.

Minimalne warunki dotyczące udziału w postępowaniu:

6.3.1. Zamawiający nie stawia warunków w zakresie pkt 6.2 lit a)
6.3.2. Zamawiający uzna warunek, o którym mowa w pkt. 6.2 lit. b), za spełniony, jeżeli Wykonawca
przedstawi do oferty oświadczenie, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
co najmniej 2 roboty budowlane o łącznej wartości min. 500 000,00zł brutto, z których co
najmniej 1 robota wykonana była za kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł. brutto, polegające
na wykonaniu prac o podobnym zakresie (np. Budowa lub remont dachu ).
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6.3.3. Zamawiający uzna warunek, o którym mowa w pkt. 6.2 lit. b), za spełniony, jeżeli wykonawca
przedstawi do oferty oświadczenie, w którym wskaże do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego
zamówienia następujące osoby:
- kierownika budowy - posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz minimum 3 lata
doświadczenia na stanowisku kierownika budowy. Wyżej wymieniona osoba powinny być
członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (Dz.U. z 2016
r. poz. 1725).
6.3.4. Zamawiający nie stawia warunków w zakresie pkt 6.2 lit c)
UWAGA!
Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
winno posiadać, stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do
udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dla
swej skuteczności musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu
trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi
udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci (Zgodnie z wyrokiem KIO2213/11).
•

Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia
z postępowania.

•

W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji
których te zdolności są wymagane.

•

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.

6.4.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy
z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 6.2. winien spełniać co najmniej jeden
z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

6.5.

Na podstawie art. 22d ust. 2 PZP Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać,
że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych
8
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lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć
negatywny wpływ na realizację zamówienia.
7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY
7.1.

Do oferty wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, wzór załącznik 2
i 3 w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Informacje zawarte
w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca: nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7.2

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na
ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniach, o których mowa w pkt 7.1 SIWZ.

7.3.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia,
o których mowa w pkt 7.1 SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

7.4.

Ponadto, oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest
złożyć:
a)

formularz ofertowy (z ceną netto i z podatkiem VAT) (wzór – załącznik nr 1)

b)

w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty
należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

c)

w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy
załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy.

7.5.

Dokumenty należy sporządzić zgodnie ze wzorami dołączonymi do SIWZ w sposób
wymieniony w pkt 11 SIWZ.

7.6.

Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.

7.7.

Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Prawo zamówień
publicznych) winno być złożone w formie oryginału.
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7.8.

Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa. ustawy PZP najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,
czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7.9.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu oraz dokumenty, o których w odniesieniu do podmiotów, na których
zdolnościach polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający będzie żądał:
a)

wykazu robót budowlanych, o których mowa w pkt 6.3.2. SIWZ, wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, 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 poświadczenia
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 – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ

b)

wykazu osób, o których mowa w pkt. 6.3.3. SIWZ, skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z imionami i nazwiskami
tych osób oraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień
niezbędnych

do

wykonania

zamówienia

publicznego,

a

także

zakresu

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ
c)

zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w
przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów.

Dokumenty wskazane w pkt 7.9. Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu
wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert., zgodnie z art. 26 ust.
2 PZP. Dokumenty wskazane w pkt 7.9 powinny być aktualne na dzień złożenia wyznaczony
przez Zamawiającego.
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7.10. W przypadku wskazania przez wykonawcę w ofercie dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w pkt 7.9. w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz
danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku, o którym
mowa powyżej, Zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język
polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego
dokumentów.
7.11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w pkt 7.9. SIWZ, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub
dokumenty dotyczące tego wykonawcy, o ile są one aktualne.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty, będące w posiadaniu
Zamawiającego, potwierdzające okoliczności, o których mowa w pkt 7.9. SIWZ, zaleca się
wskazanie w ofercie informacji dotyczących numeru i nazwy postępowania Zamawiającego, w
którym powyższe dokumenty zostały złożone.
7.12. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub
ust. 5 pkt 1-2 i 4 - 8 ustawy PZP, 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.
7.13. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca będzie
zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ). Niezwłocznie po otwarciu
ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej zgodnie z art. 86 ust. 5 PZP informacje
dotyczące: (1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz
adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Wykonawca,
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej. Wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców.
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7.14. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:
- 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 pzp;
7.15.Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w
pkt 6.3.2. SIWZ i w pkt 6.3.3. SIWZ) lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej (warunek
wskazany w pkt 6.3.4. SIWZ) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać
zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę
udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli
wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne
okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi
jednoznacznie wynikać: (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 usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
7.16. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu i 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.
8.

INFORMACJE

O

SPOSOBIE

POROZUMIEWANIA

SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE

WSKAZANIE

OSÓB

UPRAWNIONYCH

DO

Z WYKONAWCAMI.
8.1.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
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SIĘ
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Waldemar Chmielewski tel. 606968326
8.2.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub przy pomocy poczty
elektronicznej.

8.3.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

8.4.

Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje lub przy pomocy poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

8.5.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający
będzie uważał, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej podany
przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z
jego treścią w dniu i godzinie ich nadania – zgodnie z potwierdzeniem z poczty elektronicznej.

8.6.

Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej o
wszelkiej zmianie adresu poczty elektronicznej podanego w ofercie.

8.7.

Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres
Zamawiającego:

Pływalnia Miejska w jelczu-Laskowicach
Ul.Basenowa 5
55-220 Jelcz-Laskowice
nr tel/ faksu ; 71 318 24 44
8.8.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia
treści SIWZ.

8.9.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, z przekazanym pisemnie, faxem lub drogą
elektroniczną wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie, nie później
jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert udzieli wyjaśnień, pod warunkiem,
że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

8.10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt 8.9. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może pozostawić
wniosek bez rozpoznania.
8.11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej.
8.12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie
internetowej.
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8.13. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin
składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką
informację na stronie internetowej.
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
9.1.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł.
(Słownie: dziesięć tysięcy złotych)

9.2.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

9.3.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu, Nr konta . : 09 1050 1575 1000 0022 0650 2524
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst
jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późniejszymi zmianami).

9.4. Sposób przekazania: oryginał włożyć do koperty. Przy czym za termin wniesienia wadium w
formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.
Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego
bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
10.1 Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Zgodnie z art. 85
ust. 5 PZP bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10.2 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.
10.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
przedłużenia

dotyczy

jedynie

wykonawcy,

najkorzystniejsza.
11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
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11.1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być napisana w języku polskim,
powinna być sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie,
w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów oraz podpisana przez osobę upoważnioną.
11.2 Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Ofertę należy podpisać zgodnie z zasadami
reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa
na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać
uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
11.3 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
z zastrzeżeniem art. 93 ust 4 PZP.
11.4 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę.
11.5 Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SIWZ.
11.6 Oferta powinna zawierać:
1) formularz oferty sporządzony i wypełniony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ
wraz z oświadczeniami, stanowiącymi załączniki 2 oraz 3 do SIWZ,
2) pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych
dokumentów złożonych wraz z ofertą; pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale
lub kopii notarialnie potwierdzonej
3) pełnomocnictwo

dla

pełnomocnika

ustanowionego

przez

Wykonawców

wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo powinno być załączone
w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej (jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się
o udzielenie zamówienia),
11.7. Ofertę można złożyć w kopercie lub innymi nieprzeźroczystym opakowaniu. Koperta
(opakowanie) ma być opisana:
Pływalnia Miejska w Jelczu-Laskowicach
Ul.Basenowa 5
55-220 Jelcz-Laskowice
Oferta – przetarg nieograniczony na :
„Remont dachu krytej pływalni miejskiej w Jelczu-Laskowicach”
nie otwierać przed 13.06.2019 r. godz. 10:00
Adres Wykonawcy
________________________________________
11.8. Koperta (opakowanie) zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed
otwarciem, bez uszkodzeń, co gwarantuje zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższego sposobu
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opakowania i opisu kopert tj. np.: rozerwanie koperty w czasie drogi do Zamawiającego,
nieskuteczne doręczenie z powodu złego opisu.
11.9. Każda strona kopii dokumentów w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego ma być
potwierdzona ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez jedną z osób upoważnionych do
podpisywania oferty lub przez osobę posiadającą umocowanie prawne czego dowód winien
znaleźć się w ofercie. W sytuacji braku potwierdzenia zgodności z oryginałem Zamawiający
wezwie do uzupełnienia tego braku.
11.10 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej
prawdziwości w inny sposób.
11.11 Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów, art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 419 z późniejszymi zmianami), wówczas
informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem zachowania przez
Zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „Tajemnice przedsiębiorstwa
–

nie

udostępniać

innym

uczestnikom

postępowania”.

Zamawiający

nie

ponosi

odpowiedzialności za niezgodne z SIWZ przygotowanie w/w pakietu przez Wykonawcę.
Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym oraz powinien
wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przeciwnym razie
cała oferta zostanie ujawniona na wniosek każdej zainteresowanej osoby.
11.12 Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww.
ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez Wykonawcę
tej części oferty, skutkować będzie odtajnieniem tej części oferty niebędącej tajemnicą
przedsiębiorstwa przez Zamawiającego.
11.13 Wskazanym jest, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane.
11.14 Zaleca się, aby oferta była zszyta/spięta w sposób uniemożliwiający wypadnięcie
jakiegokolwiek z dokumentów oferty.
11.15 Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert.
11.16 Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta tj. w
odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem „ZMIANA”.
11.17 Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte na sesji publicznego otwarcia
ofert przy otwieraniu koperty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu
poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
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11.18 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian)
z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
11.19 Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane jako pierwsze. Oferty wycofane nie
zostaną odczytane na sesji publicznego otwarcia ofert. Oferty wycofane zostaną zwrócone
Wykonawcy.
11.20. Jeżeli

osoba/osoby

podpisująca/zmieniająca/wycofująca

ofertę

działa

na

podstawie

pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie
do (odpowiednio) podpisania/zmiany/wycofania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać
złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.”
11.21 W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka
nie weźmie udziału w postępowaniu.
12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
12.1. Ofertę należy złożyć do dnia 13.06.2019r. do godz. 09:30, w siedzibie Zamawiającego przy
ul. Basenowej 5 KASA
12.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.06.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy
ul. Basenowej 5 pok. Kierownika Pływalni
12.3. Otwarcie ofert jest jawne.
12.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
12.5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści te
informacje na stronie internetowej.
12.6. Ofertę wniesioną po terminie zwraca się po upływie terminu przewidzianego na wniesienie
odwołania. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.
12.7. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.
13. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
13.1. Podana w ofercie cena jest ceną ryczałtową i musi być wyrażona w polskich złotych, z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku liczbą oraz słownie. Zaoferowana cena dotyczy
całego przedmiotu zamówienia.
13.2. W ofercie należy podać CENĘ CAŁOŚCI ZADANIA.
13.3. Cena oferty winna uwzględniać wszystkie roboty budowlane, których opis dotyczy, w tym
koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu i środków transportu technologicznego
niezbędnych do wykonania robót oraz koszty pośrednie, zysk i podatek VAT, prawidłowe
17

Nr postępowania: ZP-2/2019
ustalenie

podatku

VAT

należy

do

obowiązków

Wykonawcy

zgodnie

z przepisami Ustawy od podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający
nie uzna za oczywista omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT.
13.4. Ponadto należy uwzględnić koszty wszelkich odbiorów, pomiarów, badań, zaświadczeń i
protokołów dopuszczających dany element robót do użytkowania i potwierdzających
prawidłowe wykonanie robót. Wycena musi także uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca w trakcie procedury postępowania o zamówienie publiczne i w trakcie realizacji
zamówienia (np. koszty delegacji służbowych, wizji lokalnej, wniesienia wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ubezpieczenia budowy, uzgodnień i likwidacji
kolizji, zajęcia pasa drogowego, obsługi geodezyjnej, przyłączenia do sieci energetycznej,
likwidacji powstałych w trakcie realizacji zadania szkód, itp.), oraz uwzględniać wszelkie
opłaty, jakie wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją zamówienia.
13.5. Nie dopuszcza się zastosowania żadnych upustów ani rabatów.
13.6. Zamawiający, stosownie do treści art. 87 pzp., poprawi:
•

oczywiste omyłki pisarskie,

•

oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

•

inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian w
treści oferty. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia
doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie wyżej wymienionej omyłki.

13.7. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
13.8. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
13.9. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do 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 doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13.10. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone
w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
13.11. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, strony
obowiązywać będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia
faktury.
UWAGA ;
Załączony przedmiar stanowi część dokumentacji projektowej i jest materiałem pomocniczym
(wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu wszelkich kosztów związanych z realizacją
18
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przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć
wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu umowy nie
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego).
Z uwagi na przyjętą w istotnych postanowieniach umowy zasadę wynagrodzenia ryczałtowego za
wykonanie przedmiotowego zadania, dokumentacje projektowe będące integralną częścią
Specyfikacji, nie obejmują przedmiarów robot zgodnie z § 4 pkt 3 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. Przedmiary robót, jako załącznik do
Specyfikacji, określają wyłącznie zakres i wielkość zadania, i nie stanowią podstawy do
sporządzenia kosztorysu ofertowego. Kosztorys ofertowy nie jest wymagany do oferty (
będzie wymagany do umowy).
Dokładne dane, niezbędne do wyceny zadania i obliczenia ceny należy określić na podstawie
dokumentacji projektowej oraz wizji lokalnej, przeprowadzonej na miejscu budowy.
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak
również

wszystkie

pozostałe

koszty,

bez

których

nie

można

należycie

wykonać

przedmiotowego zamówienia
14. INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW
14.1. Zamawiający dopuszcza wykonanie robót przez podwykonawców, z wyłączeniem zakresu,
o którym mowa w pkt 25 SIWZ. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia
publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
14.2. Zamawiający, w terminie określonym w umowie zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
a)

niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

b)

gdy

przewiduje

termin

zapłaty

wynagrodzenia

podwykonawcy

lub

dalszemu

podwykonawcy dłuższy termin niż podany w formularzu oferty od dnia doręczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
14.3. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w umowie uważa się za
akceptację projektu umowy przez zamawiającego.
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14.4. Obowiązek przedkładania kopii umowy z podwykonawcom/sprzeciw do umowy
a)

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy,
usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

b)

Zamawiający, w terminie określonym w umowie zgłasza pisemny sprzeciw do umowy
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

•

niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

•

gdy

przewiduje

termin

zapłaty

wynagrodzenia

podwykonawcy

lub

dalszemu

podwykonawcy dłuższy termin niż podany w formularzu oferty od dnia doręczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
c)

Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w umowie uważa się za
akceptację umowy przez zamawiającego.

d)

Za zaakceptowaną umowę nie będzie można uznać umowy zawartej, która zawiera
odmienne postanowienia niż przewidziane w projekcie tej umowy, w wersji przedłożonej
do zaakceptowania zamawiającego, do którego nie wniósł zastrzeżeń.

e)

Wykonawca ma obowiązek wskazać w ofercie części zamówienia, które wykonanie
zamierza

powierzyć

podwykonawcy.

Wykonawca

podaje

nazwę

(firmę)

podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1.
14.5. Zmiana podwykonawcy
W trakcie wykonania zamówienia wykonawca może dokonać modyfikacji złożonych
w postępowaniu deklaracji odnośnie do podwykonawstwa poprzez wskazanie innych
podwykonawców; rezygnację z podwykonawców, wskazanie innego zakresu podwykonawstwa
albo wykonanie zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania w
postępowaniu

żadnej

części

zamówienia

przeznaczonej

do

wykonania

w

ramach

podwykonawstwa. Zmiana zakresu podwykonawstwa nie będzie mogła dotyczyć części
zamówienia zastrzeżonych przez zamawiającego do osobistego wykonania przez wykonawcę.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest
obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
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samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.
14.6. Dowód zapłaty podwykonawcom wynagrodzenia
Warunkiem zapłaty przez zamawiającego należnego wynagrodzenia za wykonanie zadania jest
przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorącym udział w realizacji zadania. W przypadku nieprzedstawienia przez
wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za
realizację zadania.
14.7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż termin płatności zawarty pomiędzy
Wykonawcą, a Zamawiającym liczony od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
14.8. W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia z tytułu umowy zawartej pomiędzy
Zamawiającym oraz Wykonawcą, będzie krótszy niż termin wskazany w pkt 14.7 powyżej,
zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidzianemu w
umowie o podwykonawstwo, winna nastąpić w terminie nie dłuższym niż termin zapłaty
obowiązujący Zamawiającego. Wprowadzenie terminu przekraczającego powyższe ustalenia,
stanowić będzie podstawę dla Zamawiającego do niezaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, o którym mowa w pkt. 14.1 SIWZ.
14.9. Zapłata wynagrodzenia wykonawcy i podwykonawcy
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy

lub

dalszemu

podwykonawcy,

który

zawarł

zaakceptowaną

przez

zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę
lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie dotyczy
wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Bezpośrednia zapłata obejmuje
wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
14.10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania
uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W przypadku zgłoszenia uwag
w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:
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a)

nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b)

złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się należy, albo

c)

dokonać

bezpośredniej

zapłaty

wynagrodzenia

podwykonawcy

lub

dalszemu

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.
14.11. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiającego, jeżeli w sposób
wystarczający wykazano niezasadność bezpośredniej zapłaty, zamawiający będzie obowiązany
złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy. Oznacza to, iż bezpośrednia zapłata będzie dokonywana wyłącznie
w sytuacji, gdy zapłata za realizację świadczenia nie będzie budziła poważnych zastrzeżeń
wykonawcy, a tym samym zamawiającego, natomiast w przypadku zgłoszenia ww. uwag przez
wykonawcę (skutkiem czego będzie złożenie spornej kwoty wynagrodzenia do depozytu
sądowego) uzyskanie spornej kwoty wynagrodzenia tak przez wykonawcę, jak i podwykonawcę
lub dalszego podwykonawcę, będzie równoznaczne z koniecznością sądowego rozstrzygnięcia
sporu.
14.12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
wykonawcy.
15. OPISY KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY I PORÓWNANIA OFERT.
Kryteria oceny ofert i ich wagi:
15.1. Cena (PC) – znaczenie kryterium 60%

Oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną według następującego wzoru:
najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych (brutto)
PC = ------------------------------------------------------------------------- x 60 pkt.
cena (brutto) badanej oferty
15.2. Okres gwarancji (PG)– znaczenie kryterium - 40%
Oferty z okresem gwarancji równym 3 lata (36 mies.)- otrzymają liczbę punktów PR = 0 pkt.
Oferty z okresem gwarancji równym 4 lata (48 mies.)- otrzymają liczbę punktów PR = 20 pkt.
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Oferty z okresem gwarancji równym 5 lat (60 mies.) - otrzymają liczbę punktów PR = 40 pkt.
W przypadku niewskazania okresu oferowanej gwarancji Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca
oferuje najkrótszy okres gwarancji tj. 3 lata
15.3. Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów
obliczoną według wzoru:
P=PC+PG
16. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY.
16.1. Umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. W przypadku, gdy zawiadomienie zostanie przesłane inaczej niż przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej umowa może zostać podpisana nie wcześniej niż 10 dni od
dnia przesłania zawiadomienia. Umowa może zostać zawarta w terminie krótszym niż
wymieniony powyżej jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko
jedna oferta na wykonanie zamówienia albo gdy upłynął termin do wniesienia odwołania na
czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy PZP lub w następstwie jego
wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
16.2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą,
wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt 17 SIWZ.
16.3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji
ubezpieczeniowej/bankowej Wykonawca obowiązany jest do wcześniejszego uzgodnienia
z Zamawiającym treści gwarancji.
16.4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kosztorys ofertowy,
odzwierciedlający zakres robót przyjętych do kalkulacji ceny oferty.
16.5 Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu poświadczone za zgodność
z oryginałem kserokopie odpowiednich uprawnień budowlanych oraz aktualnych zaświadczeń
odpowiedniego

organu

samorządu

zawodowego

o

wymaganym

ubezpieczeniu

od

odpowiedzialności cywilnej dla osób które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia. W
przypadku uprawnień uzyskanych w krajach Unii Europejskiej, Wykonawca winien złożyć
decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzję o prawie do świadczenia usług
transgranicznych, wydaną przez właściwą radę izby inżynierów, albo inny dokument
potwierdzający, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą Izbą.
16.6. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do
akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy oraz oświadczenie o przejęciu obowiązków przez
kierownika budowy
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W przypadku stwierdzenia wad w harmonogramie, Wykonawca w terminie 7 dni od wezwania,
przedłoży poprawiony harmonogram. Harmonogram winien być podpisany przez osoby
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
16.7. W przypadku, gdy, wybrana oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.
16.8. Zamawiający przekaże teren budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.
17.

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.
17.1. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 9 do
SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
18. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
18.1.

Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
18.2.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1)

Informacje ogólne.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zabezpiecza wszelkie roszczenia służące
Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy.
2)

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej
podanej w ofercie.

3)

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania
umowy przed zawarciem umowy.

4)

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
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d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz.275 z późn. zm.).
5)

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący
rachunek bankowy Zamawiającego: : 09 1050 1575 1000 0022 0650 2524
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

6)

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę
spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 PZP.

7)

Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149
PZP.

18.3. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1)

Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z
umowy z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.

2)

Zamawiający zwróci:

a)

70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania w terminie 30 dni po upływie
terminu wykonania umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną.

b)

30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania w terminie do 15 dni po upływie
okresu rękojmi.

18.4. W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niż pieniądz i jednocześnie w
przypadku wydłużenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie na 14 dni
przed

upływem

ważności

zabezpieczenia

dostarczyć

aneks

przedłużający

ważność

obowiązywania zabezpieczenia, lub nowe zabezpieczenie na przedłużony okres o treści
tożsamej z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnień wynikających
z zabezpieczenia.
19. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.
20. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.
21. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZMIAN ZAWARTEJ UMOWY
21.1. Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
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21.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy,
jeżeli zmiany będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian
wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
a w szczególności zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć:
1. Terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po
stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i
od Wykonawcy:
1) siły wyższej tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia. Strony za
okoliczności siły wyższej uznają w szczególności : powódź, huragan lub trąba
powietrzna, trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego ,pożar ,działania wojenne
lub ogłoszenie stanu wojennego, strajk ogólnokrajowy lub ogłoszony stan klęski
żywiołowej;
2) wykrycie instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nieujętych w dokumentacji
projektowej i niezinwentaryzowanych przez właścicieli i gestorów instalacji i
urządzeń, a wymagających przebudowy lub rozbiórki w związku z wykonywaniem
przedmiotu umowy;
3) odkrycie na terenie budowy przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i
historycznym;
4) konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy;
5) okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunki
atmosferyczne, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonania przedmiotu
umowy;
6) opóźnienia, nie wynikające z winy Wykonawcy, w uzyskaniu wszelkich zezwoleń,
decyzji,

uzgodnień, opinii, ekspertyz itp. Warunkujących wykonanie przedmiotu

umowy;
7) wystąpienia istotnych z punktu widzenia terminu realizacji umowy( co Wykonawca
wykaże), uzasadnionych błędów projektowych;
8) rozszerzenia zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejszej
umowy przez Zamawiającego w drodze udzielenia zamówienia dodatkowego zgodnie
z treścią właściwych przepisów odrębnych;
2. Zmiany w sposobie realizacji przedmiotu umowy w postaci:
1) zmiany rozwiązań technicznych/technologicznych, w tym materiałów i urządzeń,
powodujące poprawienie parametrów technicznych obiektu budowlanego , z uwagi
na postęp technologiczny;
2) konieczności

realizacji

zamówienia

przy

zastosowaniu

innych

rozwiązań

technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacjach, dokumentacji
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technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia;
3) odmiennych od przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunków
technicznych/technologicznych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu
zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
4) konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych w tym zmiany materiałów i urządzeń ze względu na
zmiany obowiązującego prawa;
5) wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do
prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień
odbioru robót przepisami i decyzjami wykonania przedmiotu umowy określonego w §
1 ust. 1 umowy;
6) zmiany rozwiązań technicznych/technologicznych, w tym materiałów i urządzeń,
nowocześniejszych niż zawarte w dokumentacji projektowej, korzystnych pod
względem eksploatacyjnym lub kosztowym dla Zamawiającego tzn. powodują
obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację lub/i
konserwację;
3. Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy (adresu),
4. Zmiany ustawowej stawki podatku VAT wprowadzona w życie po dacie podpisania umowy i
w konsekwencji zmiana wynagrodzenia (przy czym zmianie ulega kwota podatku VAT i
kwota brutto, kwota netto pozostaje bez zmian).
5. Zmiany, polegające na ograniczeniu zakresu robót budowlanych w przypadku, gdy wykonanie
danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowiązującymi przepisami i decyzjami wykonania przedmiotu umowy (roboty zaniechane)
wraz ze skutkami zmiany wysokości wynagrodzenia w oparciu o kalkulację kosztów
wynikającą z kosztorysu ofertowego;
6. Sposobu rozliczenia niniejszej umowy, o ile zmiana jest korzystna dla Zamawiającego;
7. Zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom,
8. Konieczności zmiany osób odpowiedzialnych: za nadzór nad realizacją umowy ze strony
Zamawiającego, za pełnienie funkcji kierownika robót,
9. W przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a
także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa
– w zakresie, który jest niezbędny dla wyeliminowania tych błędów.
10. Wszystkie powyższe postanowienia opisane w pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu stanowią
katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie
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zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej
umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem
nieważności zmiany. Podstawą do zawarcia aneksu są dokumenty (decyzje, protokoły, notatki
itp.), z których wynika uzasadnienie dokonanych zmian.
21.3.

Zmiany postanowień umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, mogą być

wprowadzone do umowy w każdym czasie.
21. 4. Wszelkie

zmiany

Umowy

są

dokonywane

przez

Umocowanych

przedstawicieli

Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem
nieważności.
22.

ZAMAWIAJĄCY

NIE

PRZEWIDUJE

ZWROTU

KOSZTÓW

UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU.

23.

POUCZENIE

O

ŚRODKACH

OCHRONY

PRAWNEJ

PRZYSŁUGUJĄCE

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O ZMÓWIENIE PUBLICZNE.
23.1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 – 198 g ustawy
z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publiczny (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579
z późniejszymi zmianami).
23.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt
5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017
r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami).
24. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZWIĄZKU Z ART. 29 UST. 3a USTAWY PZP
24.1.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia zmawiającego w zakresie

kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań:
1)

Wykonawca najpóźniej w terminie protokolarnego przejęcia od zamawiającego
(inwestora) terenu budowy zobowiązany będzie do przedstawienia zamawiającemu
dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób, o której mowa w pkt 3.7
SIWZ. W przypadku zmiany na stanowisku osoby, o której mowa w pkt 3.7 SIWZ, bądź
zmiany warunków pracy, wykonawca przedstawi dokumenty wskazane w zdaniu
pierwszym najpóźniej z chwilą rozpoczęcia pracy na placu budowy, bądź w terminie
trzech dni roboczych od przyjęcia przez pracownika zmiany warunków pracy.
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2)

Wykonawca na każde pisemne żądanie zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych
przedkładał będzie zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, a także
oświadczenie zatrudnionych osób o otrzymaniu wynagrodzenia.

24.2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę osób wykonujących czynności w
trakcie realizacji zamówienia, o których mowa w pkt 3.7 SIWZ, do których odnoszą się
przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych, z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 401)
1)

Roboty remontowe dachowe

25. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ
KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
25.1. Zamawiający na podstawie 36a ust. 2 pkt 1 pzp, zastrzega dla zamówienia obowiązek
osobistego wykonania przez wykonawcę prac w zakresie robót ziemnych i konstrukcyjnych, dla
których Zamawiający w pkt. 24.2 SIWZ zastrzega również obowiązek zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę osób wykonujących ww. czynności.
W pozostałym zakresie Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. Zamawiający żąda
w takim przypadku wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
26. KLAUZULA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest: Pływalnia Miejska w Jelczu-Laskowicach
Ul.Basenowa 5
55-220 Jelcz-Laskowice
2. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym

z

postępowaniem

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

znak

spr.:

– „Remont dachu krytej pływalni miejskiej w Jelczu-Laskowicach”, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego art.10 ust.1 oraz art.39 do 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986);
3. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018);
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4. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących
Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Wykonawca posiada:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących
Wykonawcy;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących
Wykonawcy;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
8. Nie przysługuje Wykonawcy:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

27. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
1.

Załącznik nr 1

Formularz oferty

2.

Załącznik nr 2

Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 u
stawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP, dotyczące przesłanek
wykluczenia z postępowania

3.

Załącznik nr 3

Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP, dotyczące spełnienia
warunków.

4.

Załącznik nr 4

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

5.

Załącznik nr 5

Wykaz wykonanych robót.

6.

Załącznik nr 6

Wykaz osób.
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7.

Załącznik nr 8

Propozycja zlecenia części zamówienia podwykonawcom.

8.

Załącznik nr 9

Wzór umowy.
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