Sprawa nr ZŻM.03.2018
Zamawiający:
Zespół Żłobków Miejskich
ul. Generała Andersa 4 , 76-200 Słupsk

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie
przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo
zamówień
publicznych,
realizowanym
w
trybie
PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO na roboty budowlane pn. Wymiana instalacji elektrycznej w
budynku Żłobka nr 3 przy ul. Łukasiewicza 4 - opracowanie dokumentacji
projektowej i realizacja.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 20.03.2018 r. zamieszczone w BZP nr 533886N-2018 oraz zamieszczone na stronie internetowej: zlobkislupsk.mojbip.pl i na tablicy
ogłoszeń Zamawiającego.
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I. Zamawiający:
Zespół Żłobków Miejskich, ul. Generała Andersa 4, 76-200 Słupsk
Adres do korespondencji i składania ofert w wymaganej formie pisemnej:
Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku
ul. Generała Andersa 4, 76-200 Słupsk
fax (059) 8426756
e-mail: zlobki.slupsk@wp.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. Wymiana instalacji elektrycznej w
budynku Żłobka nr 3 przy ul. Łukasiewicza 4 - opracowanie dokumentacji projektowej i
realizacja, prowadzony jest na podstawie art. 39 i następnych ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
2. Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
3. Zamówienie nie dotyczy projektu / lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1759 ze zm.) zwanej dalej „Pzp”.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
2. Nazwa zamówienia: Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Żłobka nr 3 przy
ul. Łukasiewicza 4 - opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja.
3. Numer referencyjny: ZŻM.03.2018, którym opatrzone jest niniejsze postępowanie. Zaleca
się, aby Wykonawcy porozumiewając się z Zmawiającym powoływali się na wskazany nr
referencyjny.
4. Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia jest dwuetapowy.
I ETAP : Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji elektrycznej w budynku Żłobka nr
3 przy ul. Łukasiewicza 4 w Słupsku wraz ze wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i
mającymi na celu wykonanie remontu elektrycznych instalacji wewnętrznych, oświetleniowej
i gniazd wtykowych, w pomieszczeniach I piętra oraz sal nr 1.24, 1.33 na parterze. W ciągach
komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach gdzie przebywają dzieci wykonać oświetlenie
awaryjne i ewakuacyjne. W pomieszczeniach Żłobka wykonać sygnalizację pożaru.
Zamontować centralę sygnalizacji pożarowej, która będzie zabezpieczała wszystkie
pomieszczenia żłobka, ponadto należy wykonać instalację domofonową, kasety zgłoszeniowe
zamontować w pomieszczeniach, a elektrozamki i przyciski przywoławcze przy drzwiach
wejściowych (ustalenie z dyrekcją Zespołu Żłobków Miejskich). Instalacje telefoniczne
pozostają bez zmian - należy je wkuć w tynk. Po robotach instalacyjnych należy wykonać
malowanie pomieszczeń.
II ETAP : Obejmuje pozostałe pomieszczenia parteru i piwnicy zgodnie z PFU.
Szczegółowy zakres robót określa PFU, STWiOR oraz zapisy siwz.
5. Wspólny Słownik Zamówień:
71.32.10.00-4
45.31.21.00-8

-

Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i
elektrycznych instalacji budowlanych
Instalowanie pożarowych systemów alarmowych
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45.31.22.00-9
45.31.12.00-2
45.44.21.00-8

-

Instalowanie alarmów włamaniowych
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Roboty malarskie

Zamówienie obejmuje:
- wykonanie remontu elektrycznych instalacji wewnętrznych, oświetleniowej i gniazd
wtykowych w pomieszczeniach parteru 1.24, 1.33 i I piętra wraz z jej badaniami,
- wykonanie w ciągach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach gdzie przebywają dzieci
oświetlenie awaryjne,
- wykonanie instalacji domofonowej od wejścia głównego do pomieszczeń I piętra i
pomieszczeniach parteru 1.24, 1.33 oraz montaż kompletnego osprzętu i wykonanie na I
piętrze i pomieszczeniach parteru 1.24, 1.33 wraz z jej uruchomieniem,
- wykonanie sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach żłobka,
- wykonanie instalacji domofonowej, kaset zgłoszeniowych, które zamontować w
pomieszczeniach, elektrozamki i przyciski przywoławcze przy drzwiach wejściowych
(lokalizacja do ustalenia z dyrekcją Zespołu Żłobków Miejskich),
- wykonanie malowania pomieszczeń po wymianie instalacji,
- wykonanie projektu wykonawczego sygnalizacji pożaru,
- wykonanie projektu wykonawczego instalacji elektrycznych oświetlenia i gniazd
wtykowych oraz oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,
- wykonanie wg opracowanego projektu robót budowlano-montażowych instalacji
elektrycznych oświetlenia i gniazd wtykowych oraz oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,
a także instalacji sygnalizacji pożaru i domofonów,
- wykonanie (po zakończeniu robót budowlano-montażowych) badań i sprawdzeń oraz
sporządzenie z przedmiotów badań i sprawdzeń stosownych protokołów
6. Nazwy własne, które występują w opisie przedmiotu zamówienia lub w dokumentacji
projektowej określają wyłącznie wymagany minimalny standard jakości materiałów lub
urządzeń i można zastąpić je materiałami lub urządzeniami równoważnymi o paramentach
technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w treści siwz.
7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
we wzorze umowy stanowiącym - Załącznik nr 9 do SIWZ, opracowaną przez siebie
dokumentacją techniczną zatwierdzoną przez Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej.
8. Opracowanie i sprawdzenie projektu należy powierzyć osobom posiadającym uprawnienia
projektowe - zgodnie z wymogami Prawa budowlanego.
9. Organizacja pracy na placu budowy winna odpowiadać wymaganiom określonym w
aktualnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz musi zapewniać
prawidłowe wykonanie robót.
10. Materiały budowlane użyte do realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10
Prawo Budowlane oraz wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty i
certyfikaty w tym świadectwa dopuszczenia PZH dla odpowiednich materiałów.
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
12. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót
budowlanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.
13. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac
związanych z wykonaniem zamówienia na roboty budowlane.
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IV. Termin wykonania zamówienia
Prace projektowe należy zakończyć (wraz z wymaganymi uzgodnieniami - w tym
z zamawiającym) do końca czerwca 2018 r.
Realizacja zamówienia w terminie: I etap: 1 lipiec – 25 sierpień 2018r.
II etap : 1 lipiec – 25 sierpień 2019r.
V. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
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 stawia warunku w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000 zł
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
- należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty
budowlanej porównywalnej z przedmiotem zamówienia, polegającej na wykonaniu
instalacji elektrycznych, sygnalizacji pożaru i włamania, o wartości min. 150.000,00 zł,
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania;
d) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Wymaga się, aby wykonawca dysponował osobami uprawnionymi do kierowania robotami
budowlanymi :
- kierownikiem robót branży elektrycznej posiadającym odpowiednie uprawnienia, lub
elektrykiem posiadającym uprawnienia SEP w eksploatacji do 1kV,
- projektantem branży elektrycznej posiadającym odpowiednie
uprawnienia
projektowe.
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 realizację zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdz. V. 1. 2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie
jeżeli:
1) Co najmniej jeden z wykonawców będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż podana w warunku,
2) Wykonawcy wspólnie spełnią warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
4. Poleganie na zasobach innych podmiotów
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz.
V. 1. 2) lit. b-c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
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2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13–22.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów, chyba
że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbędzie się następująco:
1) Ocena wstępna, której poddani będą wszyscy Wykonawcy, zostanie dokonana w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych z ofertą, tj.:
a) oświadczeniu Wykonawcy składanym na podstawie art. 25a ust. 1 PZP dotyczącym
przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ
b) oświadczeniu Wykonawcy składanym na podstawie art. 25a ust. 1 PZP dotyczącym
spełniania warunków udziału, stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, dołączonych do
formularza oferty (Załącznik Nr 1 do SIWZ) i stanowić będzie wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa powyżej lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone ww. oświadczenia
lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego
wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie
przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3) Ostateczne potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Wykonawcy z postępowania oraz
spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów
to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego
oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza spośród tych, które nie zostaną odrzucone po
analizie oświadczeń, o których mowa w ppkt 1 powyżej.
4) Zgodnie z art. 24aa Pzp Zamawiający może:
1) najpierw dokonać oceny ofert, a następnie
2) zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Jeżeli wykonawca, o którym mowa wyżej, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy
nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca,
który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
Va. Podstawy wykluczenia
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art.24 ust. 1 Pzp, wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a,
art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z
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późn. zm.6) ) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016
r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769)
- jeżeli , dla przypadków wymienionych w lit. a-c nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia
się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym
wyroku został określony inny okres wykluczenia, a dla przypadku wymienionego w lit. d jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został
określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 2 - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia,
chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym
decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności - jeżeli nie upłynęły 3 lata od
dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z
podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub
od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się
ostateczna;
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o
udzielenie zamówienia - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego
podstawą wykluczenia;
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
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9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych - jeżeli nie
upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z
2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544) - jeżeli nie upłynął okres, na jaki
został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne - jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne.
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i
1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz 5-9 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.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na
podstawie ust. 2 powyżej.
4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1. Wykonawca składający ofertę sporządza ją w oparciu o formularz oferty, stanowiący
załącznik nr 1 do SIWZ i dołącza aktualne na dzień składania ofert dokumenty i
oświadczenia. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie,
że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania składane na
podstawie art. 25a ust. 1 PZP w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12-22 PZP, stanowiące Załącznik
Nr 2 do SIWZ; oryginał oświadczenia;
2) oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału składane na podstawie
art. 25a ust. 1 PZP w związku z art. 22 ust. 1 pkt 2 PZP, stanowiące Załącznik Nr 3 do
SIWZ; oryginał oświadczenia;
3) pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje ustanowiony pełnomocnik; oryginał lub
uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa;
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4) w przypadku ustanowienia pełnomocnika do pełnomocnictwa należy dołączyć dokument, z
którego wynikają zasady reprezentacji obowiązujące u danego wykonawcy;
5) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, w przypadku gdy wadium
wniesione zostało w formie innej niż pieniądz; w przypadku wadium w pieniądzu zalecane
jest załączenie dowodu przelewu;
6) jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa zobowiązane podmiotu do
udostępnienia swoich zasobów w celu realizacji zamówienia - zał. Nr 8 do SIWZ.
2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże 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 zamówienia.
3. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(spółki cywilne, konsorcja):
1) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z
art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku należy dołączyć
pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - oświadczenia
odpowiednio według Załącznika nr 2 i Nr 3 do SIWZ, o których mowa w rozdz. VI. ust. 1
niniejszej SIWZ składa każdy z tych wykonawców.
3) 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.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
którym mowa w rozdz. VI ust. 2 SIWZ składa każdy z wykonawców.
5) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została
wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
4. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie
części zamówienia podwykonawcom:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 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 –
Załącznik nr 8 do SIWZ.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja zawodowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13-22.
3) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, na którego potencjale wykonawca polega, nie potwierdzają spełnienia przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
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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 lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 2 SIWZ.
4) 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 rozdz. VI ust. 1 SIWZ.
5. Wykonawca, na WEZWANIE Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie krótszym
niż 5 dni, składa dokumenty aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów,
potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp:
1) w zakresie braku podstaw wykluczenie (art. 25 ust. 1 pkt 3 Pzp): dokumenty nie są
wymagane.
2) w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (art. 25 ust. 1 pkt 1 Pzp):
a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną w warunku udziału, w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia
warunek opisany w rozdz. V ust.1 pkt 2 lit.b) SIWZ;
b) wykaz robót budowlanych potwierdzających spełnianie warunku udziału w
postępowaniu, 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,
w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunek opisany w rozdz. V ust.1 pkt 2
lit.c) SIWZ (zał. Nr 5);
c) dowody określające czy roboty budowlane (wymienione w wykazie) zostały wykonane
należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, w
celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunek opisany w rozdz. V ust.1 pkt 2 lit.
c) SIWZ;
d) wykaz osób, potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu,
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za 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, w celu potwierdzenia, że
Wykonawca spełnienia warunek opisany w rozdz. V ust.1 pkt 2 lit.c) SIWZ, (zał. Nr 6).
3) w zakresie spełniania przez oferowane roboty wymagań określonych przez
Zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp): dokumenty nie są wymagane.
4) jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa zobowiązane podmiotu do
udostępnienia swoich zasobów w celu realizacji zamówienia - zał. Nr 8 do SIWZ.
5. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
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zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz.
1126).
6. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. ust. 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.
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w
języku polskim.
2. Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje pisemnie lub faksem.
3. Porozumiewanie się Wykonawcy z Zamawiającym odbywa się drogą pisemną przez
przesłanie zapytania na adres zamawiającego ujęty w rozdziale I SIWZ. Istnieje możliwość
kierowania zapytania poprzez fax. (59)8426756, a także pocztą elektroniczną:
zlobki.slupsk@wp.pl, jednak te formy korespondencji muszą być niezwłocznie potwierdzone
pismem.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem – wtedy każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.
W przypadku braku potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania wiadomości przesłanej
przez Zamawiającego na nr faksu podany przez Wykonawcę - Zamawiający uzna, że pismo
wysłane przez Zamawiającego, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się
Wykonawcy z treścią pisma.
5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosków,
o którym mowa w ust. 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w ust. 4.
8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a
jeżeli siwz jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.
9. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informację o
terminie zebrania udostępnia się na stronie internetowej. Zamawiający sporządza informację
zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz odpowiedzi
na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania udostępnia się na stronie
internetowej.
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10. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści
specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
11. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o
tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz
zamieszcza informację na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja
istotnych warunków zamówienia.
12. Wspomagająco, pod warunkiem niezwłocznego przekazania pisemnie, dopuszcza się
porozumiewanie elektronicznie, – wtedy każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
VIII. Wadium
1. Wartość wadium wynosi: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
a) Wadium wniesione w pieniądzu winno zostać uznane na rachunku Zamawiającego przed
upływem terminu składania ofert; do oferty zaleca się dołączyć kserokopię dowodu wpłaty
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
b) Wadium w innej formie niż pieniądz – należy oryginał załączyć do oferty.
2. Beneficjentem wadium jest Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku –
nr 54 1140 2118 0000 2197 9000 1004;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) 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 (Dz.U. Nr
109, poz. 1158 z późn. zm.)
4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Pzp, w tym m.in.:
1) 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, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
2) Także Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego
oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie.
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia.
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
IX. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni licząc od dnia składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
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związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
X. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim.
3. Ofertę podpisuje oraz poświadcza za zgodność z oryginałem kopie dokumentów osoba(y)
upoważniona do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w imieniu Wykonawcy
zobowiązań o wysokości co najmniej odpowiadającej cenie oferty. W celu wskazania ww.
osoby należy załączyć kopię dokumentu rejestrowego lub stosowne pełnomocnictwo w
oryginale lub uwierzytelnione.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
6. 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 o wprowadzeniu zmian 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.
7. 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.
8. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
9. Zawartość oferty:
1) do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty lub oświadczenia określone w
rozdz. VI.
2) wszystkie strony oferty winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy.
3) zaleca się wszystkie strony oferty ponumerować i trwale zszyć, zbindować lub złożyć w
innej formie uniemożliwiającej rozłączenie się kartek.
4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie
kopii i musi spełniać wymogi ustawy o opłacie skarbowej.
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5) wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane przez
osobę podpisującą ofertę, zmiany winny być dokonane czytelnie, w sposób nie budzący
wątpliwości.
6) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) 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.
10. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i
skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich
odtajnieniem.
11. Zamawiający informuje, że 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.
12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku postępowania Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów
sporządzenia i złożenia oferty z wyjątkiem okoliczności, o której mowa w art. 93 ust. 4
ustawy Prawo zamówień publicznych.
13. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN,
Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia
wszczęcia postępowania.
14. Wymagania dotyczące dokumentów:
1) Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na
których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
2) Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 1, składane są w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w SIWZ, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy
złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
7) W przypadku, o którym mowa w pkt 8 poniżej, zamawiający może żądać od wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych
samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
8) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
dotyczących potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub braku podstaw wykluczenia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami
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internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
9) W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, dotyczących
potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku
podstaw wykluczenia, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności
oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego przez 4 lata od
zakończenia postępowania zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
15. Opakowanie oferty
Ofertę należy zamieścić w dwóch kopertach opisanych adresem Wykonawcy
i Zamawiającego (Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku, ul. Generała Andersa 4, 76-200
Słupsk) i nazwą przetargu:
Oferta: „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Żłobka nr 3
przy ul. Łukasiewicza 4 - opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja".
Nie otwierać przed 05.04.2018 r. godz. 11:30”
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1. Składanie ofert 04.04.2018 r. do godziny 11:00 w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku,
ul. Generała Andersa 4, 76-200 Słupsk- Gabinet Dyrektora
2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 05.04.2018 r. o godz. 11:30 w Zespole Żłobków
Miejskich w Słupsku, ul. Generała Andersa 4, 76-200 Słupsk- Gabinet Dyrektora
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe opisanie koperty z ofertą
(rozdz. X ust. 15) oraz za skuteczne dostarczenie oferty pod wskazany adres w wyznaczonym
terminie (rozdz. XI ust. 1).
4. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego na adres wskazany w ust. 1, a nie data jej wysłania
przesyłką pocztową czy kurierską.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji - zawarte w ofertach.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie zlobkislupsk.mojbip.pl
informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
XII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu
ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do SIWZ łącznej ceny
ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
2. Wynagrodzenie określone w ofercie jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
3. Cenę prac projektowych i robót budowlanych Wykonawca poda w formie ryczałtu.
4. Cenę prac projektowych i robót budowlanych Wykonawca ustali po dokonaniu wizji
lokalnej terenu budowy w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy, STWiOR oraz opis i
warunki umowy.
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5. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej siwz oraz obejmować
wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z
obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, aktualną wiedzą techniczną i znajomością
techniczną realizacji przedmiotu zamówienia.
Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia nieujęte w
dokumentacji projektowej, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to m.in.
koszty obejmujące:
- opracowanie, sprawdzenie i uzgodnienia projektu,
- wszelkie roboty przygotowawcze i zabezpieczające pomieszczenia i sprzęt,
- prace porządkowe,
- zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe zasilanie w energię
elektryczną, wodę,
- utrzymanie zaplecza budowy,
- dozorowanie placu budowy,
- utylizację materiałów niebezpiecznych
- sporządzenie planu BIOZ,
- projekt organizacji robót,
- koszty wykonania niezbędnych uzgodnień, opracowań,
- koszty badań sprawdzeń i odbiorów,
- dokumentację powykonawczą, kosztorys powykonawczy
- obowiązujący podatek VAT, itd.
6. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej
podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.
6. Dane cenowe do kosztorysowania, określone przez Wykonawcę będą stałe przez cały okres
realizacji umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi
przepisami i sztuką budowlaną.
8. Cena brutto określona w ofercie przez Wykonawcę nie będzie zmieniana w toku realizacji
zamówienia, chyba że wystąpią roboty dodatkowe lub zamienne.
9. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy.
10. W ofercie należy uwzględnić również koszty ubezpieczenia:
a) od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych dotyczące robót, obiektów,
budowli, urządzeń i mienia ruchomego znajdującego się na terenie budowy,
b) odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w
tym także pojazdów mechanicznych.
11. Wymagane jest przygotowanie wstępnego harmonogramu prowadzenia prac.
12. Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy wartość robót niewykonanych.
13. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia ryczałtowego wartości robót
niewykonanych.
14. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim
przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że
wybór jego 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.
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XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
oraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na Zamawiający wybiera ofertę
najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert:
Cena oferty brutto - waga 100%
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji zawartych w ofertach.
5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom,
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium oceny ofert.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy
PZP).
8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
9. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
zamawiającym, a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem
pkt.2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
10. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. W przypadku wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest
zobowiązany do uiszczania podatku VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który w
Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką VAT, zamawiający na etapie oceny ofert
doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp.
Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet
zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.
8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem ust. 10 pkt 3;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 10 pkt 3;
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8) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu
związania ofertą;
9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy;
10) przyjęcie oferty naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
11) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
11. Zamawiający, zgodnie z art. 92 Pzp, informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania
wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni
do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,
5) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
XIV. Dopełnienie formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10
dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w ust.1, na zasadach określonych w art. 94 Pzp.
3. 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.
4. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
5. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
6. 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 ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
7. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia w dniu podpisania umowy zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.
8.
Dokumenty
wymagane
jako
warunek
zawarcia
umowy:
1) W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy, który wykazując spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów, warunkiem
podpisania umowy będzie przedłożenie przez wykonawcę na dzień podpisania umowy
dokumentów, które będą załącznikami do umowy - dokumenty stanowiące uregulowania
prawne, pomiędzy wykonawcą a wymienionym w ofercie podmiotem udostępniającym swoje
zasoby, w sprawie udostępnienia tych zasobów na czas trwania zamówienia.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
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a) umowa regulująca 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.
b) pełnomocnictwo do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, o ile nie było
załączone do oferty.
3)Wstępny harmonogram realizacji zamówienia do akceptacji przez Zamawiającego.
4) Zgodnie z art. 36b ust. 1a Pzp - W przypadku zamówień na roboty budowlane, które mają
być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego,
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 takie roboty budowlane. Wykonawca
zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamówienia, a
także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym
okresie
zamierza
powierzyć
realizację
robót
budowlanych.
9. Oświadczenia osób wskazanych do pełnienia samodzielnych funkcji
w budownictwie o podjęciu obowiązków kierownika odpowiednio budowy lub robót wraz z
dokumentami uprawniającymi do pełnienia tych funkcji.
XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w
wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub
w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 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 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych
art.148 ust.2 ustawy PZP:
a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo
– kredytowej;
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez zamawiającego.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
6. 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
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przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2.
8. Za zgodą zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3.
9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokości.
10. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
11. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może
przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Zwracana jest nie później niż w 15 dniu po
upływie okresu rękojmi za wady.
XVI. Umowa - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Załącznikiem do niniejszej siwz jest wzór umowy – załącznik nr 9 do siwz, w którym
określone zostały warunki umowy, w tym m.in. okoliczności wprowadzania zmian do
umowy, wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo oraz inne istotne
postanowienia umowy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w umowie:
1) aktualizacja harmonogramu wykonania robót w miarę potrzeb – z zastrzeżeniem terminu
końcowego;
2)
zmiana terminu w przypadku:
a) konieczności
wykonania
robót
nie
przewidzianych
w
przetargu,
a polegających na podniesieniu warunków użytkowych obiektu, zmianie funkcji
pomieszczeń lub obiektu, podniesienia jakości wykończenia lub wyposażenia,
wprowadzeniu zmian polegających na obniżeniu kosztu obiektu budowlanego,
b) decyzji inwestora zmieniającej termin zakończenia robót w związku z okolicznościami
nie mającymi związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a wynikającym z
prowadzonej przez inwestora działalności,
c) wydłużenia czasu przekazania placu budowy z przyczyn leżących po stronie
zamawiającego, np. braku prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, braku możliwości
dojazdu do placu budowy, itp.
d) przedłużenia procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego np.
poprzez środki ochrony prawnej wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty
przed zawarciem umowy, a termin zakończenia robót określony został datą,
e) zmian robót budowlanych wprowadzonych decyzjami administracyjnymi wydanymi
lub uprawomocnionymi po dniu rozstrzygnięcia postępowania skutkującego podpisaniem
niniejszej umowy i dotyczącymi stron umowy, obiektu budowlanego, prowadzonych robót
budowlanych lub innych okoliczności mających związek z przedmiotem umowy,
f) zmiana zakresu robót przez inwestora lub konieczność wykonania innych robót
dodatkowych (zamiennych) może spowodować przesunięcie terminu zakończenia robót,
g) udokumentowanych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie
robót,
- pod warunkiem podpisania przez strony porozumienia w sprawie zmiany terminu.
3) Zmiana wynagrodzenia – w przypadkach i na warunkach określonych we wzorze umowy.
4) Zmiana kierownika robót lub projektanta w przypadkach dopuszczonych przez Prawo
budowlane i na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, że osoba (osoby) wskazana do
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przejęcia obowiązków, będzie spełniała wymogi określone w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
5) Zmiana inspektorów nadzoru w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane, w
wyniku zmian organizacyjnych Zamawiającego.
6) Zamiana lub wprowadzenie nowych podwykonawców pod warunkiem uzyskania zgody
Zamawiającego, na zasadach określonych we wzorze umowy.
7) Zmiana formy zabezpieczenia na wniosek wykonawcy, zgodnie z Prawem zamówień
publicznych, pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wartości.
8) Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu,
iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
1. Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony
prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1759 z późn. zm.)
Dział VIII – Środki ochrony prawnej (art. 179 do 198g).
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.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu
ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze,
chyba że Izba na wniosek zamawiającego uchyliła zakaz zawarcia umowy.
XVIII. Podział zamówienia na części – {art. 36 aa}
Niniejsze zamówienie nie podlega podziałowi na części.
XIX. Umowa ramowa – nie dotyczy.
XX. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych
robót budowlanych.
XXI. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XXII. Porozumiewanie drogą elektroniczną
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XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie drogą elektroniczną tylko jako uzupełniające –
wtedy każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania
wiadomości. Wszelkie wysłane wiadomości należy dla ich ważności niezwłocznie
potwierdzić pisemnie.
Adres poczty elektronicznej: zlobki.slupsk@wp.pl
XXIII. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
XXIV. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej z powodu braku możliwości technicznosprzętowych urządzeń informatycznych.
XXV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXIV. Podwykonawcy
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę nazw (firm)
podwykonawców (załącznik nr 7).
3. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, określone zostały we wzorze umowy – załącznik nr 9 do siwz.
4. W przypadku zamówień na roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, 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 takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o
wszelkich zmianach danych, o których 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.
5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub
usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
6. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
7. Przepisy ust. 5 i 6 stosuje się wobec dalszych podwykonawców, jeżeli zamawiający
przewidział to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

XXVI. Postanowienia końcowe
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W sprawach nieuwzględnionych w niniejszej specyfikacji stosuje się przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1759, z późn. zm.)
oraz przepisy wykonawcze.
XXVII. Załączniki:
1) Wzór formularza oferty - zał. Nr 1
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - zał. Nr 2
3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału - zał. Nr 3
4) Oświadczenie ws. przynależności do grupy kapitałowej - zał. Nr 4
5) Wykaz zrealizowanych zadań - zał. Nr 5
6) Wykaz osób - zał. Nr 6
7) Podwykonawcy – zał. Nr 7
8) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby - zał. Nr 8
9) Wzór umowy - zał. Nr 9
10) Program Funkcjonalno Użytkowy - załącznik 10
11) STWIOR - załącznik 10-1

Słupsk, dnia26.03.2018 r.
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