SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wykonanie placu zabaw przy Żłobku nr 2 w Słupsku

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Słupsk, dnia 28 luty 2018r. zatwierdzam niniejszą specyfikację:

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku

……………………………………
(Kierownik Zamawiającego)

1.

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE:

 Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1579).
 Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
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zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia, a
także zamieści na stornie internetowej Zamawiającego.
 Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

1.4.1. „Zamawiający” – Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku,
1.4.2. „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej
Specyfikacji,
1.4.3. „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
1.4.4. „Ustawa PZP” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.
U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.),
1.4.5. „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób
szczegółowy opisany w punkcie nr 2 niniejszej SIWZ,
1.4.6. „Wykonawca” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osoby prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę
lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
 Dane Zamawiającego: Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku

Dokładny adres: 76-200 Słupsk, ul. Gen. Andersa 4
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.zlobkislupsk.mojbip.pl
Adres poczty elektronicznej: zlobki.slupsk@wp.pl
Nr telefonu: /059/ 8426749, 8426756
NIP: 839-316-89-52, REGON: 221580377
2.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja roboty budowlanej na zasadach: „zaprojektuj-wybuduj” przy
projekcie „Wykonanie placu zabaw przy Żłobku nr 2 w Słupsku”.
2.2. Zakres rzeczowy prac obejmuje:
a)

wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych;

b)

wykonanie projektu budowlanego, Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót, informacji BIOZ;

c)

wykonanie zakresu rzeczowego projektu obejmującego roboty budowlane.

2.3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji budowlanej zadania, o
którym mowa w pkt. 2.1. SIWZ oraz realizację robót budowlanych, tj. wybudowanie zaprojektowanej
inwestycji, zgodnie z wykonaną i zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją budowlaną.
2.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Programie funkcjonalno-użytkowym,
stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Program stanowi koncepcję przedprojektową, która będzie stanowiła
materiał wyjściowy dla Wykonawcy dokumentacji budowlanej i wykonawczej. Na podstawie zaakceptowanej
przez Zamawiającego dokumentacji Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne.
2.5. Wykonawca we własnym zakresie, własnym kosztem i staraniem dokona zgłoszenia robót budowlanych w
Urzędzie Miejskim w Słupsku.
2.6. Wymagany minimalny okres gwarancji oraz uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady na
przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.
2.7. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń innych niż przewidziane w Programie
funkcjonalno-użytkowym z zachowaniem tych samych parametrów oraz właściwości technicznych i
jakościowych, jakie zostały wskazane w Programie funkcjonalno-użytkowym, po wcześniejszym uzgodnieniu
z Zamawiającym.
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2.8. Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań
równoważnych w stosunku do opisanych w Programie funkcjonalno-użytkowym za pomocą norm, aprobat,
specyfikacji technicznych bądź systemów odniesienia. po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
2.9. Opis przedmiotu zamówienia przy pomocy kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień:
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją
45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45112723-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45223810-7 – Konstrukcje gotowe
45112710-5 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45342000-6 – Wznoszenie ogrodzeń
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
2.8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2.9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2.10. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych
robót budowlanych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
3.1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
a) w zakresie opracowania projektowej dokumentacji budowlanej – 30 dni od dnia podpisania umowy.
Termin nie dotyczy zgłoszenia robót budowlanych,
b) w zakresie wykonania projektowanych robót budowlanych: do dnia 28 września 2018 r.
3.2. Data rozpoczęcia realizacji zamówienia – od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą.
3.3. Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zostaną określone w
harmonogramie rzeczowo-terminowym, który Wykonawca jest zobowiązany przygotować i przedstawić
Zamawiającemu w dniu podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia. Harmonogram powinien
zawierać wykonanie wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, przy uwzględnieniu wszystkich osób i
podmiotów zaangażowanych w realizację zadania w czasie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający
w ciągu 7 dni od daty otrzymania wyżej wskazanego harmonogramu może wnieść do niego uwagi, które
Wykonawca winien uwzględnić w terminie 7 dni. Zmiana harmonogramu nie wymaga aneksu, jednakże
musi zostać zaakceptowania przez Zamawiającego.
4.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
4.1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt.
1 ustawy PZP;
4.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej w
następującym zakresie:
4.1.2.1. wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a) co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie placu
zabaw, o wartości minimum 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) brutto każda robota
(roboty wykonane w ramach jednej umowy (kontraktu) Zamawiający rozumie jako jedną
robotę budowlaną) lub co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub
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przebudowie placu zabaw, o wartości minimum 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy
złotych) brutto każda robota (roboty wykonane w ramach jednej umowy (kontraktu)
Zamawiający rozumie jako jedną robotę budowlaną);
b) skierują do realizacji przedmiotu umowy osobę, która pełniła będzie funkcję
kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 września 2014 r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278 ze zm.), legitymującej się minimum 3-letnim
doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w
specjalności konstrukcyjno - budowlanej;
c) skierują do realizacji przedmiotu umowy osobę, która pełniła będzie funkcję
projektanta, posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
architektonicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 2014 r. poz. 1278),
legitymującej się minimum 3-letnim doświadczeniem
zawodowym w projektowaniu.

(Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym
przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów
oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej).
4.2. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy PZP.
4.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt. 1 i
2 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.
Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
4.4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy PZP, przed wykluczeniem Wykonawcy,
Zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu
postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób
zapewnienia konkurencji.
4.5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
4.6. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami tych podmiotów niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu, pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
4.7. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, 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.
4.8. Zamawiający ocenia, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodów,
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5
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pkt 1 ustawy PZP.
4.9. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
4.10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na potencjał którego powołuje się Wykonawca, nie
potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe, wymagane w pkt. 4.1.2.
5. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który spełnia następujące fakultatywne przesłanki
wykluczenia z postępowania, wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.
U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366
ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 z późn. zm.).
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:
6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym
mowa w pkt. 4.1.2. SIWZ, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:
6.1.1. wykazu robót budowlanych, o których mowa w pkt. 4.1.2.1. a) SIWZ, wykonanych nie wcześniej
niż w okresie ostatnich 5 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 usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego 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 doku menty 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 doku mentów- inne dokumenty. Wykaz robót budowlanych stanowi załącznik nr 5 do SIWZ;
6.1.2. wykazu osób, o których mowa w pkt. 4.1.2.1. b) SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości
lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami. Wykaz osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
6.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca
na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia 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.
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6.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt. 10.2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 10.3., 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 samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamiesz kania tej osoby. Przepis odnośnie terminu stosuje się.
6.5. 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 dotyczą cych tego dokumentu.
6.6. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm
oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie 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, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamó wienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o któ rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
6.7. Zamawiający żąda 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 wymienionych w pkt. 6.2. SIWZ.
7.

ZASADY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ WYBORU OFERTY:

7.1. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
7.1.1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;
7.1.2. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;
7.1.3. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ;
7.1.4. w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w
oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie;
7.1.5. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, zgodnie z pkt. 8.2. SIWZ;
7.1.6. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 7.3. SIWZ, jeżeli dotyczy;
7.1.7. dowód wniesienia wadium.
7.2. Dołączone do oferty oświadczenia zgodne w treści z załącznikiem nr 2 i 3 do SIWZ winny być aktualne
na dzień składania ofert. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.
7.3. 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. 7.1.3. i
7.1.4. SIWZ, z zastrzeżeniem, że dla podmiotu trzeciego oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z
postępowania dotyczy przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 ustawy PZP. Dodatkowo do oferty
Wykonawca załącza zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnie6/17
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nia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, po twierdzający, że określony potencjał dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu został
Wykonawcy faktycznie udostępniony.
7.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie dotyczące spełnienia
warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postę powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
7.5. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z przepisów ust. 24aa ustawy PZP i przepro wadzenia postępowania w procedurze odwróconej.
7.6. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, któ rego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktual nych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, wskazanych w pkt. 6.1. i 6.2. SIWZ.
7.7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania w formie elektronicz nej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
7.8. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7.8. SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
7.9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warun ków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, 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.
W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać postępowanie (nazwę i termin) w którym złożył
ww. dokumenty.
7.10. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. dotyczące Wy konawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okre ślonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
7.11. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.,
inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
7.12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolno ściach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
7.13. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
7.14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o
których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
7.15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.16. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia zgodnego w treści z załącznikiem nr 2 lub 3, oświadczeń lub do kumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub brak podstaw wyklucze nia, dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy i roboty budowlane wymagań Zamawiającego lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie
przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyja śnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
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7.17. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiają cy wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wyko nawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7.18. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP.
7.19. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
7.20. 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, 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.

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

8.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
8.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobligowani są do ustanowienia Pełnomocnika
do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawców.
8.3. Wszystkie zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowied nio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8.4. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współ pracę tych wykonawców.
9.

PODWYKONAWSTWO:

9.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zakres tych robót Wykonawca
zobligowany jest wykonać osobiście.
9.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ
część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez Wykonawcę
nazw (firm) podwykonawców.
9.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca,
na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
9.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za
należyte wykonanie tego zamówienia.
10.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JEŻELI ZAMAWIAJACY W SYTUACJACH
OKREŚLONYCH W ART. 10C-10E PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY
UZYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTORNICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

10.1.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

10.2.

W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
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Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030).
10.3.

Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocz nie potwierdza fakt ich otrzymania.

10.4.

Domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faxu lub adres e-mail podany przez
Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający Wykonawcy zapoznanie się z treścią pisma,
chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt. 10.3. oświadczy, iż ww. wiadomości nie
otrzymał.

10.5.

Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres wskazany w pkt. 1
SIWZ.

10.6.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Kierownik Żłobka nr 2 w Słupsku Pani Dorota Kruk, e-mail: zlobeknr2.slupsk@wp.pl, zlobki.slupsk@wp.pl.

11.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

11.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych
00/100).
11.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
11.2.1. pieniądzu,
11.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
11.2.3. gwarancjach bankowych,
11.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
11.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz.
1804 oraz z 2015 r. poz. 987, 1240).
11.3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 54 1140
2118 0000 2197 9000 1004. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
11.4. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta.
Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta.
Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikacje np. złożony wraz z imienną pie czątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
11.5. Za treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiają cego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w następujących okolicznościach:
11.5.1. Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie,
11.5.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy,
11.5.3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana,
11.5.4. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
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których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najko rzystniejszej.
11.6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
11.7. Wadium wniesione w formie pieniężnej musi wpłynąć na konto Zamawiającego przed terminem składania
ofert.
11.8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno obowiązywać od dnia składania ofert (a nie od dnia
następnego) przez cały okres związania ofertą.
11.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
11.9.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie,
11.9.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
11.9.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
11.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
12.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

12.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
12.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym,
że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do
Wykonawców o wyrażenie zgody o przedłużenie tego terminu na oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż
60 dni.
12.3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim punkcie, nie powoduje utraty wadium.
12.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu waż ności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres zwią zania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
13.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

13.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania
oferty w postaci elektronicznej.
13.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie wyraża zgody na
złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.
13.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
13.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
13.5. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
13.6. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo w oryginale lub ko pii potwierdzonej notarialnie.
13.7. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
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13.8. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez Wykonawcę w ofercie błędy
i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie
nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
13.9. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
13.10. Zaleca się, aby Wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.
13.11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
13.12. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać
oznaczenie: Przetarg nieograniczony: „Wykonanie placu zabaw przy Żłobku nr 2 w Słupsku” nie otwierać przed 16 marca 2018r. godz. 10:15
13.13. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
13.14. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, treść oświadczenia Wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.
13.15. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając za kres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym
opakowaniu. Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy.
13.16. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w jego ofercie.
14.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

14.1. Termin składania ofert upływa 16-03-2018r. o godz. 1000. Oferty złożone po tym terminie zostaną
zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i
godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
14.2. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować: Zespół Żłobków Miejskich w
Słupsku, ul. Generała Andersa 4, 76-200 Słupsk, (Gabinet Dyrektora).
14.3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16-03-2018r. o godz. 1015 w Słupsku, ul. Generała Andersa
4, 76-200 Słupsk, (Sekretariat).
14.4. Otwarcie ofert jest jawne.
14.5. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie
internetowej informacje dotyczące:
14.5.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
14.5.2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
14.5.3. ceny oraz innych informacji dotyczących kryteriów oceny ofert zawartych w ofertach.
14.6. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie składania ofert.

15.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
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15.1. Wykonawca przedstawi cenę za realizację zamówienia w sposób określony w „Formularzu oferty” stano wiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
15.2. Zasady kalkulacji ceny:
a) Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
zawartym w Programie funkcjonalno-użytkowym oraz udostępnionej dokumentacji, i wyceny dokonał
rzetelnie.
b) Przy dokonywaniu wyceny prac, należy odwołać się do zakresu przedmiotu zamówienia określonego w
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Programie funkcjonalno-użytkowym (załącznik
nr 8 do SIWZ) oraz warunków realizacji określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do
SIWZ.
c) W ramach skalkulowanego wynagrodzenia ofertowego ryczałtowego Wykonawca zobowiązany będzie
do realizacji całości przedmiotu zamówienia oraz uzyskania zamierzonego efektu końcowego.
d) Wynagrodzenie winno obejmować zatem wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, bez których nie można wykonać zamówienia, w tym wszelkie koszty czynności związanych z
opracowaniem dokumentacji budowlanej, zgłoszeniem robót budowlanych, realizacją robót budowlanych, robót przygotowawczych, wykonaniem prac porządkowych oraz zagospodarowaniem terenu,
koszty wywozu odpadów, zabezpieczenia i uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót a tak że podatek VAT.
e) Jeżeli w trakcie robót pojawi się konieczność wykonania prac niezbędnych dla prawidłowej realizacji
zamówienia, wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia określony w Programie funkcjonalno-użytkowym, Wykonawca będzie zobligowany do ich realizacji w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.
15.3. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz.
1221 z późn. zm.) stawka podatku VAT dla całości przedmiotu zamówienia wynosi 23%.
15.4. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
15.5. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować 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. Treść oświadczenia zawarta została w załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularzu oferty.
Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego może wynikać z takich okoliczności jak:



wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,



import usług lub towarów,



mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT.

Jeżeli 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 przedsta wionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisa mi.
16.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY, A JEŻELI PRZYPISANIE WAGI
NIE JEST MOŻLIWE Z OBIEKTYWNYCH PRZYCZYN, ZAMAWIAJĄCY WSKAZUJE KRYTERIA OCENY OFERT W KOLEJNOŚCI OD NAJWAŻNIEJSZEGO DO NAJMNIEJ WAŻNEGO:

16.1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowią:
16.1.1. cena – 60%,
16.1.2. okres rękojmi za wady oraz gwarancji jakości – 30%,
16.1.3. doświadczenie kierownika budowy – 10%.
16.2.

Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna sta nowi sumę punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością
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do dwóch miejsc po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie
wg następujących zasad:
16.2.1. cena (C) – ocenie zostanie poddana łączna cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia obliczona przez Wykonawcę, podana w Formularzu oferty. Maksymalna liczba punktów –
60. Oferta o najniższej cenie uzyska największą ilość punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej.
Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona wg następującego wzoru:
C=Cn/Cb x 60
gdzie:
C – ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny
Cn – najniższa cena brutto za realizacje przedmiotu zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb – cena brutto badanej oferty

16.2.2. okres rękojmi za wady oraz gwarancji jakości (G) – ocenie zostanie poddana zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu oferty długość okresu rękojmi za wady oraz gwarancji ja kości na wykonany przedmiot zamówienia. Minimalny wymagany okres rękojmi za wady oraz
gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy. Maksymalna liczba punktów – 30. Punkty zostaną przyznane według następujących zasad:
a) zaoferowanie 36 miesięcy okresu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości - 0,00 pkt,
b) zaoferowanie 48 miesięcy okresu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości - 15,00 pkt,
c) zaoferowanie 60 miesięcy okresu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości - 30,00 pkt,
Uwaga!
Wykonawca może zaoferować okres rękojmi za wady i gwarancji jakości w pełnych
miesiącach: 36 miesięcy, 48 miesięcy lub 60 miesięcy.
Bez względu na powyższe, jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów
i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja jakości udzielona przez Wykonawcę
– obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta;
16.2.3. doświadczenie kierownika budowy (D) – ocenie zostanie poddane doświadczenie kierownika
budowy, o którym mowa w pkt. 4.1.2.1. b) SIWZ, skierowanego przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia, na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności konstrukcyjno
- budowlanej, wskazane w Formularzu oferty. Minimalny wymagany okres doświadczenia wynosi
3 lata. Maksymalna liczba punktów – 10. Punkty będą przyznawane wg poniższych zasad:
a) doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej – długość 3 lata - 0,00 pkt,
b) doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej – długość powyżej 3 do 5 lat - 5,00 pkt,
c) doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej – długość powyżej 5 lat - 10,00 pkt.
16.3.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu, oraz uzyskała najwyższą ilość
punktów (P) będących sumą punktów cząstkowych za poszczególne kryteria, wyliczoną wg następującego
wzoru:
P=C+G+D

16.4.
16.5.

17.

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
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17.1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:
17.1.1. w przypadku udzielenia zamówienia wykonawcom wspólnie ubiegającym się o zamówienie, o
których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy PZP (np. konsorcjum) – umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców;
17.1.2. w przypadku realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców, Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu szczegółową informację dotyczącą nazw podwykonawców, oraz zakresu i
wartości zleconych usług.
17.2. W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy
określający terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, zgodny z zapisami
SIWZ. Zamawiający w ciągu 7 dni od daty otrzymania wyżej wskazanego harmonogramu może wnieść do
niego uwagi, które Wykonawca winien uwzględnić.
17.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i
oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.
17.4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane,
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi,
zaangażowanych w usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o któ rych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
17.5. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w
ofercie.
17.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wy konanie umowy.
18.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

18.1.

Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

18.2.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

18.3.

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 oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych 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.

18.4.

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie:
a) weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jed nostkę samorządu terytorialnego;
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestro wym i rejestrze zastawów.

18.5.

Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej zostanie wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zama wiającego: 54 1140 2118 0000 2197 9000 1004. Skuteczne wniesienie zabezpieczenia należytego wyko-
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nania umowy w formie pieniężnej następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek Za mawiającego.
18.6.

Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy dostarczyć do
Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

18.7.

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

18.8.

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

18.9.

18.8.1.

Zamawiający zwróci 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;

18.8.2.

Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą
30% wysokości zabezpieczenia;

18.8.3.

kwota, o której mowa w punkcie 18.8.2. zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka
form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy PZP.

18.10.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejsze nia jego wysokości.

18.11.

Zamawiający wymaga, aby zabezpieczenie wniesione w formie innej niż pieniądzu, zawierało postano wienia o obowiązku wypłaty świadczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do
zapłaty kwoty zabezpieczenia zgodnie z warunkami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
zawartej umowy, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.

19.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY:

19.1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą na pod stawie punktu 16 SIWZ, zostanie podpisana umowa o treści zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
19.2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
19.3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w punkcie 19.2., jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta, a także gdy w postępowaniu upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180
ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie
odwoławcze.
19.4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty po twierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
19.5. Zamawiający zgodnie z art. 144 przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w
stosunku do treści oferty w następującym zakresie:
19.5.1. terminu realizacji, na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
a) zaistnienia siły wyższej,
b) przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków

ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych,
c) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na
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wykonanie przedmiotu umowy,
d) konieczności zmian dokumentacji projektowej,
e)

realizacji robót dodatkowych lub zamiennych, podyktowanych m.in. zwiększeniem
bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego,
uzyskaniem założonego efektu użytkowego, koniecznością wykonania robót związanych z
likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

f) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,

- o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą
dokonane z uwzględnieniem okresów, w których z powodu okoliczności wskazanych powyżej nie
można było realizować zamówienia lub w przypadkach określonych lit. g niezbędnych do
przesunięcia terminu wykonania umowy o czas niezbędny do wykonania tych robót;
19.5.2. ceny brutto na skutek zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, o ile
okoliczności te powodują konieczność zmiany ceny, przy czym cena netto jest stała;
19.5.3. zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie lub rezygnacji z tego podwykonawcy, na zasadach
określonych w pkt. 9.3. SIWZ;
19.5.4. osoby wskazanej przez Wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy, przy czym nowo
wskazana osoba powinna spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w punkcie 4.1.2.1.
b) SIWZ i uzyskać pozytywną akceptację Zamawiającego. Kierownik budowy winien posiadać
doświadczenie nie mniejsze niż doświadczenie osoby wskazanej pierwotnie do pełnienia tej
funkcji podlegające punktacji zgodnie z pkt. 16.2.3. SIWZ. Dla swojej ważności niniejsza zmiana
nie wymaga aneksu.
19.6. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz wy maga zgody drugiej strony.
20.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

20.1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz po niósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
20.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zo bowiązany na podstawie ustawy.
20.3. Z uwagi na wartość przedmiotowego postępowania, zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy PZP, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
20.3.1. określenia warunków udziału w postępowaniu;
20.3.2. wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
20.3.3. odrzucenia oferty Odwołującego;
20.3.4. opisu przedmiotu zamówienia;
20.3.5. wyboru najkorzystniejszej oferty.
20.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
20.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicz nej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
20.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
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przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunika cji elektronicznej.
20.7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy PZP:
20.7.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180
ust. 5 zdanie drugie ustawy PZP, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
20.7.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji istot nych warunków Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
20.7.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 20.7.1-20.7.2 SIWZ wnosi się w terminie
5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
20.7.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej,
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu za -

mówienia,
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień

Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
20.8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której
jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.
2 ustawy PZP.
20.8.1. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo
dokona czynności zaniechanej informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie
dla tej czynności.
20.8.2. Na czynności, o których mowa w pkt. 20.8.1. nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180
ust. 2 ustawy PZP.
21.

ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH.

Wszelkie rozliczenia i płatności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami dokonywane będą w walucie polskiej
PLN.
22.

ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

23.

ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

24.

ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE UDZIELANIA ZALICZEK NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA

25.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik Nr 4 - Wzór umowy
Załącznik Nr 5 - Wykaz robót budowlanych
Załącznik Nr 6 - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
Załącznik Nr 7 - Informacja w zakresie grupy kapitałowej
Załącznik Nr 8 - Program funkcjonalno - użytkowy
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