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ROZDZIAŁ I.
DANE ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ INFORMACJE WSTĘPNE.
Dane Zamawiającego:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pabianicach
Adres:
95-200 Pabianice, ul. Cicha 43
Telefon:
(42) 215 39 84
Fax:
(42) 215 39 06
Poczta elektroniczna: psouu.pabianice@wp.pl
Strona WWW:
https://bip.um.pabianice.pl/ (strona udostępniona przez Urząd Miejski w Pabianicach)
Numer NIP:
731-11-29-018
Numer Regon:
470041160
Nazwa:

Informacje wstępne:
W prowadzonym postępowaniu Zamawiający:
1. nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,
2. dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych,
3. nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
4. przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których jest mowa w art. 67
ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do wysokości 30% wartości zamówienia podstawowego i polegających na
powtórzeniu robót budowlanych o podobnym charakterze,
5. nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej,
6. nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 93
ust. 4 ustawy PZP,
7. nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia,
nie mniej żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, które wykonawca powierzy
podwykonawcy oraz danych podwykonawcy,
8. informuje, że wszelkie rozliczenia między stronami, tj. między Zamawiającym, a Wykonawcą będą
prowadzone w PLN,
9. nie przewiduje wymagań, o których jest mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP,
10. najpierw dokonuje oceny ofert, a następnie będzie badał, czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu - w zgodzie z zapisami art. 24aa ustawy PZP.

ROZDZIAŁ II.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
2.1. Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych z 29.01.2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579).
2.2. W sprawach nieuregulowanych ustawą Prawo Zamówień Publicznych, stosuje się przepisy ustawy z
dnia 23.04.1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 , poz. 93 z późniejszymi zmianami).
2.3. Klauzula informacyjna - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
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a) Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Polskie Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Pabianicach.
b) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem: poczty
elektronicznej: psouu.pabianice@wp.pl telefon: (42) 215 39 84, adres pocztowy: 95-200
Pabianice, ul. Cicha 43.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i
rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy – Etap I – dobudowa szybu
windowego wraz z niezbędnymi pracami budowlano - instalacyjnymi” prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego.
d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi
zmianami), dalej „ustawa Pzp”.
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, wliczając okres
rękojmi i gwarancji plus okres przedawnienia roszczeń.
f) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp.
g) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
h) Posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących.
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych.
Przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.
 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 tj.
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
i) nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ROZDZIAŁ III.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlano – instalacyjnych obejmujących wykonanie:
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a). robót ogólnobudowlanych – roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne, izolacyjne, wykończeniowe,
b). robót sanitarnych,
c). robót elektrycznych,
d). robót związanych z zagospodarowaniem terenu.
Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Pabianice ul. Cicha 43 (dz. nr ewid. 171/6)
3.2. Przedmiot zamówienia polega na przebudowie i rozbudowie budynku Środowiskowego Domu
Samopomocy. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w:
a) dokumentacji projektowej – projekcie budowlanym i wykonawczym,
b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
c) przedmiarze robót.
Przy czym należy zaznaczyć, iż załączone przedmiary stanowią jedynie element pomocniczy przy
ustalaniu ceny ofertowej. Zawarte w nich ilości nie mają charakteru wiążącego, wymagany zakres robót
został zdefiniowany w projektach. Zgodnie z warunkami wzoru umowy, Wykonawca jest zobowiązany
do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy
technicznej, obowiązującymi przepisami oraz specyfikacjami technicznymi. Forma wynagrodzenia
ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to ryczałt.
3.3. Niniejsze postępowanie dotyczy I etapu realizacji - obejmującego roboty związane z dobudową szybu
windy wraz z niezbędnymi robotami konstrukcyjnymi, przebudową parteru budynku wraz z instalacjami
wod.-kan. i elektrycznymi, przebudową instalacji gazowej oraz dociepleniem elewacji południowej i
częściowym zagospodarowaniem terenu.
3.4. Szczegółowy zakres robót etapu I realizacji:
a). roboty ogólnobudowlane
1. rozbiórkowe – rozbiórka schodów zewnętrznych, ścianek działowych, murów w miejscach nowych
otworów, wykładzin i posadzek przewidzianych do wymiany, wykucie ościeżnic drzwiowych;
2. konstrukcyjne – wykonanie fundamentów pod pochylnie, schody i szyb dźwigu, dostawa i montaż
szybu dźwigu o konstrukcji samonośnej wraz z kabiną dźwigu*, wykonanie nadproży z belek
stalowych w miejscach nowych otworów (NS-01,NS-02,NS-03, NS-04), wykonanie podciągu z
belek stalowych (P-01, BS-01)), budowa ścianek działowych murowanych i z płyt g-k;
3. izolacyjne – wykonanie docieplenia ścian fundamentowych wraz z izolacją p-wilgociową,
docieplenie ściany styropianem w technologii lekkiej-mokrej, bezspoinowej z wyprawą tynkarską;
4. wykończeniowe - uzupełnienie tynków c-w z gładzią gipsową, okładziny ścian z glazury,
osadzenie ościeżnic drzwiowych oraz okienek podawczych, montaż drzwi p-poż, wykonanie
posadzek z gresu i wykładziny tworzywowej, malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi;
b). roboty sanitarne – wykonanie nowego pomiaru gazu na zewnątrz budynku, budowa instalacji gazu,
technologia kotłowni gazowej wraz z zakupem i montażem kotła gazowego, przebudowa i
rozbudowa instalacji kanalizacji sanitarnej i instalacji zimnej wody, budowa instalacji cwu i
cyrkulacji;
c). roboty elektryczne – przeniesienie przyłącza elektroenergetycznego napowietrznego (zmiana miejsca
mocowania na ścianie), wykonanie złącza pomiarowego na ścianie zewnętrznej, wykonanie
rozdzielnicy (tablicy obwodowej) parteru z wyprowadzeniem zasilania piętra, wykonanie
rozdzielnicy (tablicy obwodowej) piętra z tymczasowym przełączeniem istniejących obwodów
instalacji elektrycznych piętra, wykonanie zasilania szafy sterowniczej windy, wykonanie nowej
instalacji gniazd wtykowych, oświetlenia pomieszczeń i awaryjnego na parterze, montaż opraw
oświetleniowych i osprzętu elektrycznego na parterze, wykonanie instalacji odgromowej;
d). roboty związane z zagospodarowaniem terenu – wykonanie schodów wejściowych i pochylni dla
osób niepełnosprawnych z kostki brukowej na podbudowie;
Uwaga: Dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych musi spełniać wymagania zawarte w:
- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów
i elementów bezpieczeństwa dla dźwigów;
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - dział IV rozdz. 9
Urządzenia dźwigowe
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3.5. W zakresie standardów wykończenia wnętrz Wykonawca przy opracowywaniu oferty powinien wziąć
pod uwagę następujące wymagania Zamawiającego:
a) Ściany.
Ściany malować wysokiej jakości zmywalną i odporną na szorowanie wodorozcieńczalną farbą
lateksową posiadająca Atest Higieniczny, zapewniającą łatwe usuwanie plam. Jasne pastelowe kolory
do uzgodnienia na etapie realizacji z Zamawiającym. Odporność na szorowanie na mokro:
- wg normy PN-EN13300 - klasa 2
- wg normy PN-C-81914:2002 - farba rodzaju I.
Kat.A/a. Dopuszczalna zawartość LZO poniżej 30 g/l.
W pomieszczeniach sanitarnych oraz porządkowych ściany zmywalne do wysokości co najmniej 200
cm, wykonane w płytkach ceramicznych o średniej nasiąkliwości (E nie większe niż 10%) oraz w 2
klasie odporności na plamienie określonej według normy EN ISO 10 545-14. Powyżej glazury
malowane wysokiej jakości zmywalną i odporną na szorowanie wodorozcieńczalną farbą lateksową
posiadającą Atest Higieniczny, polecaną do stosowania w pomieszczeniach narażonych na rozwój
grzybów pleśniowych, działanie wilgoci oraz pary wodnej zapewniającą powłokę o zwiększonej
odporności na działanie grzybów pleśniowych zawierającą środki hydrofobizujące i oleofobowe
zapewniające ograniczone wnikanie tłuszczów oraz innych zabrudzeń i łatwe usuwanie plam
umożliwiającą przepuszczanie pary wodnej i oddychanie ścian. Jasne pastelowe kolory do
uzgodnienia na etapie realizacji z Zamawiającym. Odporność na szorowanie na mokro:
- wg normy PN-EN13300 - klasa 1
- wg normy PN-C-81914:2002 - farba rodzaju I.
Kat.A/a. Dopuszczalna zawartość LZO poniżej 30 g/l.
b) Sufity.
Sufity malowane wysokiej jakości zmywalną i odporną na szorowanie wodorozcieńczalną farbą
lateksową w kolorze białym, posiadająca Atest Higieniczny, zapewniającą łatwe usuwanie plam.
Odporność na szorowanie na mokro:
- wg normy PN-EN13300 - klasa 2
- wg normy PN-C-81914:2002 - farba rodzaju I.
Kat.A/a. Dopuszczalna zawartość LZO poniżej 30 g/l.
d) Posadzki.
W pomieszczeniach pracowni posadzki wykonać z homogenicznych wykładzin PCV o grubości min.
2 mm antypoślizgowych spawanych z wywinięciem cokołów wysokości 10 cm na ściany.
Wykładzina przeznaczona do wszelkich
pomieszczeń o najwyższym natężeniu ruchu nie
wymagająca stosowania dodatkowych powłok zabezpieczających w całym okresie użytkowania, o
dobrej odporności chemicznej.
W sanitariatach posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych (min. R10).
Stolarka drzwiowa wewnętrzna w kolorze białym.
Skrzydła drzwiowe przylgowe posiadające aprobatę techniczną i atest higieniczny w 3 klasie
właściwości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001,
- pokrycie: okleina CPL typowa wg. zestawienia stolarki,
- poszycie: płyta HDF,
- wypełnienie: płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem, rama skrzydła
wykonana z klejonki drewnianej.
e) Ościeżnice systemowe drewniane regulowane w okleinie syntetycznej w kolorze białym.
f) Wyposażenie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych (biały montaż) winien być wykonany w
standardzie jednego producenta, ceramika w kolorze białym.
g) Umywalki wyposażone w baterie stojące jednouchwytowe na półpostumencie połączone z instalacją
poprzez zawory kątowe wężyków w stalowym oplocie. Zawory powinny znajdować się pod
umywalką, nieco powyżej odpływu kanalizacyjnego. Rozstaw zaworów kątowych (Wc-Wz), musi
uwzględniać sposób zamocowania syfonu.
h) Miski ustępowe typu kompakt
3.5. Zamawiający rekomenduje dokonanie przez Wykonawców (na swój koszt, w terminach ustalonych z
kierownikiem placówki) wizji lokalnej.
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3.6. Kody CPV: 45.00.00.00-0 – roboty budowlane
3.7. Warunki finansowe rozliczeń:
a) Zamawiający informuje, że rozliczenie nastąpi na podstawie faktur. Wynagrodzenie należne
Wykonawcy będzie wypłacane. w ratach na podstawie wykazu stanu zaawansowania robót nie
częściej niż raz w miesiącu, lub za zgodą Zamawiającego częściej, do wysokości środków jakimi
dysponuje Zamawiający.
b) Każdorazowo termin płatności będzie wynosił 30 dni od daty otrzymania faktury.
c) Każdorazowo podstawą wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół odbioru robót,
3.8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 - miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany)
przedmiot zamówienia, datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania końcowego
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności
Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego.
Ostateczny termin gwarancji zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza
możliwość terminu gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty,
co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide
kryterium oceny ofert.
3.9. Uwagi realizacyjne:
a) Prace będą prowadzone na czynnym i użytkowanym w ograniczonym w związku z prowadzonymi
pracami obiekcie.
b) Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami,
warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. zgodnie z poleceniami
inspektora nadzoru.
c) Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia,
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymogami niniejszej siwz.
d) Użyte materiały i urządzenia powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, powinny
posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zapewnić sprawność
eksploatacyjną.
e) Wszędzie tam, gdzie w przedmiarze robót występują nazwy materiałów, wyrobów lub nazwy ich
producentów Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii, materiałów i wyrobów
równoważnych do opisanych o cechach nie gorszych od wymaganych w dokumentacji projektowej
lub przedmiarze robót.
f) Odpady powstające w trakcie robót jak gruz, śmieci itp. wykonawca będzie usuwał na bieżąco a
następnie wywoził/utylizował we własnym zakresie. Inwestor udostępni wykonawcy miejsce do
ustawienia kontenera na śmieci na terenie szkolnym.
3.10. Zamawiający, mając na uwadze wymogi zapisane w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga w odniesieniu
do stanowisk opisanych w załączniku nr 8 - złożenia oświadczenia (wg. wzoru zawartego w załączniku
nr 8) o zatrudnianiu przez Wykonawcę i ew. podwykonawców osób na tych stanowiskach na podstawie
umowy o pracę.
3.11. Zamawiający może, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę z
dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t. jednolity Dz.U. 2016 poz. 922), dokonać
kontroli rzetelności złożonego oświadczenia. W tym celu może żądać od Wykonawcy i
podwykonawców informacji i dokumentów poświadczających fakt zatrudnienia wskazanych osób na
umowę o pracę.

ROZDZIAŁ IV.
ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE SPOSOBU OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
4.1. W odniesieniu do występujących w opisie przedmiotu zamówienia odniesień do norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których
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mowa w art. 31. ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku
rozwiązania równoważne opisywanym.
4.2. Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia z należytą starannością m.in. informując
projektantów o celu przygotowywanej dokumentacji projektowej, i wprost wymagając od nich
przygotowania opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami ustawy Pzp, w szczególności jej art.
29.
4.3. Konsekwentnie, wszelkie użyte w wyniku niedopatrzenia w dokumentacji projektowej i STWiOR
opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez
konkretnego wykonawcę nie ma charakteru wiążącego dla Wykonawców i należy go traktować
jedynie jako egzemplifikacje (ilustracje) możliwych do użycia produktów i metod wykonania. W
każdym przypadku, Zamawiający dopuści inny produkt spełniający wymogi SIWZ, pozwalający
na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną założonymi celami
związanymi z przedmiotem zamówienia i obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ V.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
5.1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie do 90 dni od dnia rozpoczęcia robót.
Rozpoczęcie robót nastąpi w ciągu dwóch tygodni od podpisania umowy. Planowana data rozpoczęcia
robót to 01.09.2018 roku.
5.2. Ostateczny termin końcowy realizacji zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający
dopuszcza możliwość skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią wybranej
oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty –
vide kryterium oceny ofert. Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu realizacji, ale nie
krócej niż do 70 dni – zaproponowany po maksymalnym skróceniu termin realizacji zamówienia nie
może być krótszy niż 70 dni,
5.3. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy Plac budowy najpóźniej na 7 dni przed dniem
rozpoczęcia robót, wskazanym w pkt. 5.1.

ROZDZIAŁ VI.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1), 4),
5), 6), 7) i 8) ustawy Pzp.
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów:
Zamawiający nie formułuje specjalnych wymagań w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
Dysponuje aktualnym i opłaconym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż
200.000,00 zł
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
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1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada doświadczenie w wykonaniu w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 podobnego zamówienia, tj. wykonał roboty remontowe
(modernizacyjne) i/lub inwestycyjne budowlane w obiektach kubaturowych (tj. remont i/lub
przebudowa i/lub budowa obiektów kubaturowych) o wartości brutto równej minimum
200.000,00 zł.
W przypadku, gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za
wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający
dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na
podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów
Narodowego Banku Polskiego na dzień podpisania umowy wskazanej w wykazie.
2. Dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie:
– do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami
budowlanymi –– w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
– do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych,
– do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im
uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo
budowlane, a także ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz.U. z 2016 r. poz. 65)
6.2. 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 realizacje zamówienia.
6.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których
mowa w rozdziale VI 6.1 podpunkt 2) SIWZ zostaną spełnione jeżeli Wykonawcy spełniają te
wymagania łącznie.
6.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale VI 6.1.
podpunkt 2) SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
6.5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż: „stosowna sytuacja”, o której mowa w rozdz. VI 6.4 niniejszej
SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
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.
W treści zobowiązania powinien być określony:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia;
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
2) Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w
9/22

postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-23 ustawy Pzp.
3) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu o którym mowa powyżej, nie potwierdzają
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe, o których mowa w Rozdziale VI ustęp 6.4.
6.6. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
1) którzy nie wykazali spełniania warunków udziału określonych w ust. 6.1. 2) powyżej
2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23
ustawy pzp, w trybie i na warunkach określonych w ust. 7 – 10 cytowanego artykułu ustawy.
3) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt. 1), 4), 5), 6), 7) i 8) ustawy pzp.
6.7. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
6.8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą, zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.
6.9. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia
- nie spełnia.

ROZDZIAŁ VII.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZANIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
7.1. Do oferty (złożonej według wzoru zamieszczonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia)
każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert dokumenty i oświadczania:
a) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane na
podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - w
zakresie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (według wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ),
b) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek do wykluczenia z postępowania, składane na
podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - w
zakresie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (według wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ),
c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ), na
którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, o którym mowa w Rozdziale VI, punkt 6.5,
podpunkt 1) specyfikacji istotnych warunków zamówienia (jeśli dotyczy).
d) Oświadczenie o zakresie podwykonawstwa (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ)
(jeśli dotyczy).
7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym
mowa w rozdz. VII 7.1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
7.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VII 7.1 niniejszej
SIWZ dotyczące tych podmiotów.
7.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa
oświadczenia, o których mowa w rozdz. VII 7.1 SIWZ dotyczące tych podwykonawców.
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7.5. 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 następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj:
7.5.1. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ w:
1) Rozdziale VI 6.1. pkt. 2) ppkt. b) pkt. 1 – środki finansowe
- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli
Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa
przynajmniej jeden z nich.
2) Rozdziale VI 6.1. pkt. 2) ppkt. b) pkt. 2 – ubezpieczenie
- aktualnej i opłaconej polisie, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie powadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia
3) Rozdziale VI 6.1. pkt. 2) ppkt. c) pkt. 1 - doświadczenie wykonawcy
- 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, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ wraz 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. Jeżeli Wykonawcy wspólnie
ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich.
4) Rozdziale VI 6.1. pkt. 2) ppkt. c) pkt. 2 - personel
- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; którego
wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o
udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich.
7.5.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23, i ust. 5 pkt. 1), 4), 5), 6), 7) i 8) Zamawiający żąda:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i
21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
(w odniesieniu do firmy (podmiotu zbiorowego) oraz członka jej organu zarządzającego
lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta);
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, 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;
3) 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
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społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, 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;
4) 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 - według wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ;
5) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - według wzoru określonego w załączniku nr 6
do SIWZ;
6) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 716) - według wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ.
7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za
wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy oraz oświadczenia wykonawcy o
braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o
zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 7 ustawy - według wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ.
8) 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;
7.6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 7.5.2. niniejszej SIWZ:
1) ppkt 1) – składa informację z 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 art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy;
2) ppkt 2) - 3) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) 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.
3) ppkt 8) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości
4) Dokumenty, o których mowa w ppkt. 1) i 3), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokument, o którym mowa w ppkt. 2),
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu;
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 ppkt. 1)-3),
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
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samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym zgodnie z zasadami
określonymi w ppkt 4).
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.
7.7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w
Rozdziale VII ust. 7.5.2. ppkt. 1) niniejszej SIWZ, składa dokument, o którym mowa w ust. 7.6. ppkt. 1)
niniejszej SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów,
zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
7.8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda
dokumentów (co najmniej oświadczenia np. wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ) , które
określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
7.9. Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów i oświadczeń wymienionych w Rozdziale VII ust. 7.5.2. niniejszej SIWZ.
Obowiązek przedkładania dokumentów i oświadczeń, zgodnie z aktualną w tym zakresie opinią UZP1
nie dotyczy sytuacji gdy dysponowanie przez Wykonawcę zasobami ma charakter bezpośredni, tj. ma
miejsce w oparciu o bezpośrednią umowę pomiędzy Wykonawcą a osobą mającą wykonywać funkcję
np. kierownika budowy.
7.10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę:
1) dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 7.5. i 7.6. niniejszej
SIWZ (§ 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. z 2016 roku, poz.1126)), w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z
tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty;
2) oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 7.5. i 7.6. niniejszej SIWZ (§ 2, §
5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z
2016 roku, poz.1126).), które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń
lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy
Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
1

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/dopuszczalnosc-zadania-przezzamawiajacego-przedstawienia-przez-wykonawce-dokumentow-podmiotowych-dotyczacych-podmiotu-trzeciego
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7.11. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie (według wzoru określonego w
załączniku nr 2 do SIWZ) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia (wg. wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7.12. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 roku, poz.1126).
7.13. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VII 7.1. niniejszej SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
7.14. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, z
wyjątkiem oświadczeń, w tym dotyczących podmiotów o których mowa w art. 22a ustawy,
podwykonawców, które powinny być przedstawione w oryginale. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub
przez te podmioty.

ROZDZIAŁ VIII.
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
8.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i
dokumentów wymienionych w rozdz. VII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w
wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), dla których przewidziana jest
wyłącznie forma pisemna.
8.2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się numerem
sprawy określonym na karcie tytułowej SIWZ.
8.3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie
winny być kierowane na adres Zamawiającego wskazany w SIWZ.
8.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Cicha 43, e-mail:
kmondzielewski@wp.pl lub faxem na nr (42) 215 39 06
8.5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faxu lub w
formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich
otrzymania.
8.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz.
8.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
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Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający
zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
8.8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w
rozdz. VIII ust. 8.7 niniejszej SIWZ.
8.9. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Krzysztof
Mondzielewski – tel. kom. 728 383 280.
8.10. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści niniejszej siwz.

ROZDZIAŁ IX.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
9.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ X.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
10.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
10.2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
10.4. 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 dokonane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

ROZDZIAŁ XI.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
11.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 9
do SIWZ,
2) oświadczenia wymienione w rozdziale VII 7.1. - 7.4. niniejszej SIWZ z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ,
3) wykaz określający zakres podwykonawstwa z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 5
do SIWZ – jeżeli ma zastosowanie,
4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, o
którym mowa w Rozdziale VI ust. 6.5.1) niniejszej SIWZ z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
Załącznik nr 7 do SIWZ – jeżeli ma zastosowanie,
5) oświadczenie w sprawie zatrudnienia z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do
SIWZ.
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11.2. Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelnie oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie
oferty. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy
dołączyć do oferty.
11.3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do
oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
11.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
11.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą, jednoznacznie opisaną propozycję.
Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego
Wykonawcę.
11.6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
11.7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11.8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami i parafowana, a
cała oferta była w trwały sposób połączona, w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację.
11.9. Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą
ofertę.
11.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący
sposób:
„Oferta w postępowaniu pn:
Przebudowa i rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy – Etap I – dobudowa
szybu windowego wraz z niezbędnymi pracami budowlano - instalacyjnymi”
Otworzyć na otwarciu ofert w dniu 14.08.2018 roku o godz. 10.30
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
11.11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn.
zm), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione i
jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
11.12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że
wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez
zastrzeżeń.
11.13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne.
11.14. Zamawiający informuje, iż w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art.
90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie
Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia,
jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
11.15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem
składania ofert. Powiadomienie to musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w
kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną
otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
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11.16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z
napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej
kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi
ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
11.17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp
zostanie odrzucona (art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp). Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji
warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
11.18. Składając ofertę Wykonawca potwierdza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 RODO [rozporządzenie 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).] wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

ROZDZIAŁ XII.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
12.1 Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego do
dnia 14.08.2018 roku do godziny 10oo.
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną
zwrócone Wykonawcom, nie otwarte.
12.2. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.08.2018 roku o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego – sekretariat.
12.3. Tryb otwarcia ofert
1) Otwarcie ofert jest jawne.
2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
3) W trakcie otwarcia ofert, Zamawiający podaje imię i nazwisko lub nazwę (firmę), oraz adres
(siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, części
której dotyczy, terminu wykonania zamówienia publicznego, warunków płatności zawartych w
ofercie; informacje te odnotowywane są w protokole postępowania.
4) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaka 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.

ROZDZIAŁ XIII.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
13.1. Wykonawca określa ryczałtową cenę za realizację całości robót budowlanych w Formularzu
ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9.
13.2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej
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SIWZ. Wykonawca umieszcza uzyskane wartości (netto, brutto, podatek VAT) w formularzu
ofertowym. Przedmiary załączone do specyfikacji mają charakter pomocniczy, Wykonawca
zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej wszystkie wymagane projektami elementy przedmiotu
zamówienia.
13.3. Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia
- poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
13.4. Cena winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
13.5. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich (PLN).
13.6. Wykonawca dla przedmiotu zamówienia może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej
zmieniać.
13.7. Zaproponowana przez wykonawcę cena przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy, jest stała i
nie podlega zmianom w trakcie realizacji umowy.
13.8. Stawka podatku VAT określana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).
13.9. Jeżeli w postępowaniu złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 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.

ROZDZIAŁ XIV.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
14.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
kryterium

znaczenie (waga) kryterium

A. Cena ................................................................................................................................................................................................................ 60%
Opis kryterium: Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostałe proporcjonalnie
mniej, obliczone według wzoru:

Cena
min


100

0
,60
x1 = Cena
i
gdzie: Cenamin jest najniższą ceną zaproponowaną w postępowaniu
Cenai jest ceną badanej oferty

B. Termin realizacji ..................................................................................................................................................................................... 20%
Opis kryterium: 0 punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca nie zadeklaruje skrócenia w maksymalnego
terminu realizacji zamówienia. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta, w której

Wykonawca maksymalnie skróci termin realizacji umowy – ale nie krócej, niż tak
aby po maksymalnym skróceniu termin realizacji prac wynosił minimum 70 dni od
daty ich rozpoczęcia, z zastrzeżeniem iż punktowane będzie skrócenie terminu
realizacji zamówienia o każde pełne 5 dni (tj. 5, 10, 15, itd. dni), pozostałe
proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru:
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T

b
100
0
,20
x2 = T 
max

gdzie: Tb – ilość (krotność 5) dni skrócenia terminu realizacji zamówienia w danej ofercie
Tmax – maksymalne (krotność 5) skrócenie terminu realizacji zamówienia
zaproponowane w ofercie
Termin realizacji krótszy niż 70 dni będzie niezgodny z treścią postanowień siwz, co oznacza, że oferta
podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm).

C. Okres gwarancji

....................................................................................................................................................................................

20%

Opis kryterium: 0 punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca nie zadeklaruje wydłużenia minimalnego
okresu gwarancji (36 miesięcy). Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta, w której
Wykonawca maksymalnie wydłuży okres gwarancji (60 miesięcy). Punkty w pozostałych
ofertach będą obliczone według wzoru:

G

b
100
0
,20
x3 = G 
max

gdzie: Gb – ilość miesięcy gwarancji w danej ofercie
Gmax – maksymalne wydłużenie gwarancji (60 m-cy)

Ilość punktów, która zostanie przyznana każdej niepodlegającej odrzuceniu ofercie zostanie wyliczona
ze wzoru:
x = x1 + x2 + x3

Uwagi:
14.2. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
14.3. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą
ilość punktów w bilansie w/w kryteriów.

ROZDZIAŁ XV.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.
15.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z
dokumentów załączonych do oferty.
15.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego
okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości
wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania
zamówienia.
15.3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ.
15.4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
15.5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
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ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
15.6. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy jeżeli są
miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o
których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących
wydajności lub funkcjonalności;
d) Unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
15.7. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w 15.6.b), zawiera
wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za
niewystarczające.
15.8. Zamawiający udostępnia informacje o których mowa w 15.6. a) i d) na stronie internetowej.
15.9. Zamawiający może nie ujawnić informacji, o których mowa w 15.6., jeżeli ich ujawnienie byłoby
sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
15.10. Wykonawca, na 5 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy winien przedstawić
Zamawiającemu celem uzgodnienia/weryfikacji:
a) harmonogram rzeczowo-finansowy;
b) szczegółowy kosztorys ofertowy wykonany przez Wykonawcę, zawierający ceny pozycji
zagregowanych, oraz ceny jednostkowe robót.

ROZDZIAŁ XVI.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
16.1. Wysokość zabezpieczenia będzie wynosiła 5% wartości brutto oferty.
16.2. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych
w art. 147 ustawy. Zabezpieczenie będzie służyło ewentualnemu pokryciu roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
16.3 Wykonawca wnosi zabezpieczenie w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
09.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
16.4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2
ustawy PZP.
16.5. Zabezpieczenie, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy,
usługi lub roboty budowlane. W takim przypadku, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest
obowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na
rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury. Wniesienie pełnej
wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta
umowa.
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16.6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy nr 62
1090 1304 0000 0001 1530 4040. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu, wykonawca
może wyrazić zgodę na zaliczenie wniesionej kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
16.7. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, o których mowa powyżej.
16.8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70% wniesionej wartości w terminie 30 dni od daty
wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała kwota w
wysokości 30% będzie stanowiła zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie
zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

ROZDZIAŁ XVII.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.
17.1. Każdemu 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 PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak
dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy PZP.
17.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ XVIII.
WZÓR UMOWY.
18.1. Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ.
18.2. W umowie zawarto przesłanki oraz warunki dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści
oferty.
18.3. Załącznikiem do umowy będzie umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych wg wzoru
załączonego do SIWZ – Załącznik nr 11.

ROZDZIAŁ XIX.
ZAŁĄCZNIKI:
1. Załącznik nr 1 - Wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków
udziału
2. Załącznik nr 2 - Wzór informacji albo listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
3. Załącznik nr 3 - Wzór wykazu doświadczenia wykonawcy
4. Załącznik nr 4 - Wzór wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego
5. Załącznik nr 5 - Wzór wykazu - zakres podwykonawstwa
6. Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia
7. Załącznik nr 7 – Wzór przykładowego zobowiązania podmiotu trzeciego
8. Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia w sprawie zatrudnienia
9. Załącznik nr 9 - Wzór formularza ofertowego
10. Załącznik nr 10 - Wzór umowy
11. Załącznik nr 11 - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
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a)
b)
c)
d)

projekt budowlany,
projekt wykonawczy,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
przedmiar.
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