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I. Zamawiający:
Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Gen. Andersa 4
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi:
Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony, o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11ust.8 Pzp, na usługę: Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w
budynku Żłobka nr 3 przy ul. Łukasiewicza w Słupsku
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Wspólny słownik zamówień – CPV:
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Przedmiotem zamówienia jest częściowa wymiana w istniejącym budynku
trzykondygnacyjnym (w tym jedna kondygnacja w piwnicy) instalacji wodnych i kanalizacji
sanitarnych na instalacje:
Opracowanie swym zakresem obejmuje:
 wymianę instalacji wodno - kanalizacyjnej


instalację zimnej wody z rur stalowych ocynk. oraz rur PE -Xa, zasilaną z miejskiej
sieci wodociągowej istniejącym przyłączem,



instalację ciepłej wody użytkowej, wody zmieszanej i cyrkulacji z rur PE - Xa,
zasilaną z istniejącego węzła cieplnego,



instalację kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U przeznaczonych do kanalizacji
wewnętrznej;

1. Zakres prac:
Zakres prac obejmuje wykonanie demontażu istniejących instalacji oraz wykonanie nowych
instalacji wraz z podejściami, zestawu wodomierzowego, oraz baterii i przyborów
sanitarnych wg dokumentacji projektowej i STWIOR. Zakres zamówienia obejmuje wymianę
części instalacji w budynku. Wymienione instalacje należy włączyć w istniejące układy
instalacyjne. W ramach prac należy uwzględnić odtworzenie elementów wykończenia
budynku w obrębie prowadzonych prac takich jak tynki, glazura, posadzki wraz z izolacjami i
powłokami malarskimi. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy zainwentaryzować
podtynkowe instalacje (np. elektryczne) znajdujące się w obrębie prowadzonych prac w celu
uniknięcia ich uszkodzenia. W przypadku uszkodzenia istniejących instalacji należy je
naprawić lub wymienić. W przypadku pomieszczeń w których jest demontowana posadzka
leżąca na stropie należy odtworzyć izolacje w systemie 2x folia izolacyjna plus dodatkowo
izolacja mineralna w systemie podpłytkowym. Montaż kratek odpływowych na zaprawie
wodoszczelnej systemowej. W przypadku gdy podczas prowadzonych prac budowlanych
zostaną zabrudzone lub uszkodzone ściany, sufity itp należy je naprawić i pomalować w
obrębie pomieszczeń w których prowadzone będą prace.
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Wymiana elementów zestawu wodomierzowego oraz baterii i przyborów sanitarnych
wg pomieszczeń:
a) Piwnica

Przewiduje się wymianę poziomów i podejść do instalacji wodno-kanalizacyjnej
- Pomieszczenie 0.10 (korytarz) – projektowana nowa umywalka i bateria
Ponad to należy wykonać:
 wykucie posadzki wraz z podłożami betonowymi w pomieszczeniu 0.10 (od punktu 5K1) długość 4,5m, odtworzenie izolacji posadzki (izolacja pozioma 1x folia, posadzka
betonowa)


wykucie posadzki wraz z podłożami betonowymi w pomieszczeniu 0.8 (od punktu 6
do natrysku) długość 1,5m; , odtworzenie izolacji posadzki (1x folia, posadzka
betonowa)



wykonać bruzdę w ścianie od umywalki w pomieszczeniu 0.10 o długości 0,5m;
uzupełnić tynkiem i pomalować powierzchnię, w pomieszczeniu 0.8 wykonać bruzdę
o długości 0,5m, odtworzenie glazury

- Pomieszczenie 0.7 (szatnia personelu) – projektowana nowa umywalka i bateria, nowa
bateria natryskowa, wymiana glazury, pas glazury przy umywalce o powierzchni 0,75m2
- Pomieszczenie
0.2 (pomieszczenie gospodarcze) – wymiana baterii (2 szt.
zlewozmywakowej i 1 szt. umywalkowej)
 wykucie posadzki w pomieszczeniu 0.2 (od punktu 5-K1) na szerokość 0,5m,
głębokość 40cm i długość 3,3m z podłoża betonowego, odtworzenie izolacji posadzki
(1x folia, posadzka betonowa)
- Pomieszczenie 0.14 (pomieszczenie gosp. przy węźle cieplnym) – projektowana nowa
umywalka i bateria
b) Parter

- Pomieszczenie 1.29 (pralnia) – projektowana nowa wanna o wymiarach 90x150cm,
projektowane 3 wpusty podłogowe o wymiarach 10x10cm; glazura do demontażu ze ściany i
podłogi; ściany pokryć zmywalną farbą, na podłodze ułożyć nową glazurę.
Wykonanie podestu betonowego pod trzy pralki o wymiarach: 250x90x10cm oraz
obudowanie go płytkami (przedłużenie istniejącego podestu pod jedną pralkę, demontaż
drugiego istniejącego podestu pod jedną pralkę). Demontaż płytek podłogowych, odtworzenie
posadzki wraz z izolacją 2x folia, izolacja mineralna, gres 30x30cm. Demontaż glazury
ściennej ze ścian. Położenie tynku cementowo-wapiennego, pomalowanie farbą zmywalną
wszystkich ścian.
- Pomieszczenie 1.12 (kuchnia) – wymiana baterii zlewozmywakowych (2 szt.),
dodatkowe podłączenie do wody
Wymiana glazury na fragmencie z przyborami sanitarnymi i dodatkowego podłączenia
wody.
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- Pomieszczenie 1.5 (łazienka dla dzieci) – wymiana misek ustępowych na dziecięce,
wymiana natrysku na wanienkę 70x100x55cm, wymiana baterii przy umywalkach
dziecięcych (baterie z stojące jednouchwytowe), wymiana mieszacza do wody z
termometrem, częściowa wymiana glazury w miejscach prowadzonych prac,
Wymiana glazury na fragmencie ściany z umywalkami i natryskiem oraz na fragmencie
ściany z miskami ustępowymi.
- Pomieszczenie
1.2 (WC) – projektowana nowa umywalka i bateria stojąca
jednouchwytowa.
Doprowadzenie przewodów wodociągowych do pomieszczenia 1.2 wykonać pod stropem
w pomieszczeniu nr 1.3, przewody obudować płytą G-K.
Wykonać demontaż i montaż nowej glazury ściennej na ścianie pomieszczenia 1.2, na
której znajdują się przybory sanitarne.
- Pomieszczenie 1.31 (zmywalnia naczyń) – wymiana baterii zlew. (2 szt.) , demontaż
glazury, montaż glazury na podłodze, malowanie ścian farbą zmywalną, wykonanie
fragmentu glazury przy zlewie.
Skucie posadzki na gł. 6cm, odtworzenie posadzki wraz z izolacją 2x folia, izolacja
mineralna, gres 30x30cm. Demontaż glazury, montaż nowej glazury - pas kafli 90x200cm.
Pozostałą część ściany pokryć tynkiem mineralnym i farbą zmywalną.
UWAGA: Przewody kanalizacyjne do pionu K6 z pom. 1.27 prowadzić pod
posadzką po stronie pomieszczenia 1.28 (tam demontowana będzie glazura na podłodze)
.
c) Piętro
- Pomieszczenie 2.7 (kuchnia) – wymiana jednej baterii zlewozmywakowej,
demontaż glazury, montaż płytek posadzkowych, ściana zmywalna, nowy pas glazury
przy bateriach, nowy zlew – 2 komorowy zamiast 3 komór.
Montaż nowo
projektowanego wpustu podłogowego 10x10cm z odpływem DN50PVC.
Skucie glazury na podłodze, skucie glazury ze ścian. Montaż gresu na podłożu: 2x
folia, izolacja mineralna. Położenie nowej glazury ściennej do wysokości 2m na ścianach
z przyborami sanitarnymi. Pozostałą część ścian pomalować farbą zmywalną.
Przy pionie K8 wykuć fragment glazury, wykonać wnękę 0,15x0,15m na zawór
napowietrzający, osłonić go kratką wentylacyjną.
- Pomieszczenie 2.27 oraz 2.26 (umywalnia i wc) – wymiana całkowita glazury, miski
ustępowej oraz baterii na nową naścienną.
Pom. 2.27: Skucie glazury na podłodze, skucie glazury ze ścian. Montaż kafli
podłogowych na podłożu: 2x folia, izolacja mineralna. Położenie nowej glazury ściennej.
Pom. 2.26: Skucie glazury na podłodze, skucie glazury ze ścian. Montaż kafli
podłogowych na podłożu: 2x folia, izolacja mineralna. Położenie nowej glazury ściennej.
- Pomieszczenie 2.3 (szatnia dla dzieci) – wymiana umywalki i baterii
Wykonać bruzdę w ścianie, uzupełnić tynkiem i pomalować.
2) Instalacja wody zimnej
Woda zimna jest doprowadzona do budynku z jednego przyłącza .
Instalację zimnej wody zaprojektowano:
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Od ściany do zaworu odcinającego za wodomierzem i odcinki doprowadzające wodę do
hydrantów wykonać z rur stalowych ocynkowanych średnich typ S wg PN/H-74200 o
połączeniach gwintowanych, uszczelnionych przy pomocy konopi czesanych i pasty
uszczelniającej. Jako rozdzielenie instalacji przeciwpożarowej od bytowej projektuje się
zawory priorytetu wody pożarowej. Zlokalizowane one będą w piwnicy szafkach wraz z
zaworami odcinającymi.
Odcinki instalacji oraz piony doprowadzające wodę do przyborów sanitarnych wykonać z rur
z polietylenu sieciowanego nadtlenkowo PE-Xa. Na parterze instalację wodociągową do
przyborów sanitarnych zaprojektowano w układzie z trójnikami w posadzkach i pod stropami
–, podejścia do przyborów w bruzdach ściennych. Na wyższe kondygnacje woda
doprowadzona jest pionami. Należy wykonać przejścia przez stropy pionów wodociągowych.
Przy każdym pionie wody zimnej projektowany jest zawór odcinający.
Rury powinny być łączone za pomocą tulei zaciskowej w pełnym zakresie średnic.
Pozostawioną instalację (w pomieszczeniu nr 2.2) należy połączyć z istniejącą poprzez
przejścia PE/PE, tak, by zachowana była ciągłość instalacji. Technika połączeń powinna być
dopuszczona przez producenta do zalewania w posadzce, a połączenia nie mogą posiadać
uszczelnień typu O-ring. Rura powinna posiadać warstwę antydyfuzyjną odporną na
przenikanie tlenu oraz atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.
Stalowe przewody wody zimnej zaizolować izolacją polietylenową gr. 0,5cm dla
zabezpieczenia przed kondensacją.
Instalacje należy przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu 1,5 raza większym od
ciśnienia roboczego tj. 0,9 MPa (bez baterii), nie większym niż ciśnienie maksymalne
poszczególnych elementów systemu.
Projektuje się wymianę i montaż nowych elementów zestawu wodomierzowego. Zestaw
należy uzupełnić o dwa zawory odcinające DN 50 oraz zawór antyskażeniowy DN50.
Uwaga: Wymiany elementów zestawu wodomierzowego należy wykonać w obecności
przedstawiciela dostawy wody - Wodociągów Słupsk.
3) Instalacja wody ciepłej użytkowej
Ciepła woda użytkowa w budynku przygotowywana jest w węźle cieplnym który
zlokalizowany jest w piwnicy.
Główne poziome przewody prowadzić równolegle do poziomów zimnej wody, na
wyższe kondygnacje c.w.u. i cyrkulację doprowadza się pionami. Piony te prowadzić w
szachtach instalacyjnych łącznie z pionami zimnej wody. U podstawy pionów wody ciepłej i
cyrkulacji projektuje się odcinające zawory kulowe. Dodatkowo na pionach cyrkulacji
zastosować zawory regulacyjne.
Odcinki doprowadzające wykonać w bruzdach ściennych z rur wykonanych z
polietylenu sieciowanego nadtlenkowo PE-Xa w typoszeregu SDR11 (6 bar). Rury powinny
być łączone za pomocą tulei zaciskowej w pełnym zakresie średnic. Technika połączeń
powinna być dopuszczona przez producenta do zalewania w posadzce, a połączenia nie mogą
posiadać uszczelnień typu O-ring. Rura powinna posiadać warstwę antydyfuzyjną odporną na
przenikanie tlenu oraz atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. Poziomy i piony
ciepłej wody i cyrkulacji zaizolować termicznie.
- Izolacja przewodów c.w.u. - polietylenowa.
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Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów:
1

Średnica wewnętrzna do 22 mm - 20 mm

2

Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm - 30 mm

3

Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm - równa średnicy wewnętrznej rury

4

Średnica wewnętrzna ponad 100 mm - 100 mm

5

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy,
skrzyżowania przewodów 1/2 wymagań z poz. 1-4

6

Przewody ogrzewań centralnych (c.o., c.w.u., cyr.) wg poz. 1 -4, ułożone w
komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych
użytkowników 1/2 wymagań z poz. 1-4

7

Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm

Wymianę instalacji cwu należy wykonać od istniejącego króćca o średnicy DN50.
Dokonać wymiany zaworów odcinających na przewodach wody zimnej, ciepłej i
cyrkulacji przy węźle.
Instalację wody zimnej i ciepłej wyposażyć w zawory odcinające kulowe, zawory do
płuczek ustępowych.
4) Instalacja kanalizacji sanitarnej
Cztery przejścia przez stropy pionów kanalizacji sanitarnej są istniejące. Pozostałe cztery
należy wykonać. Konieczne będzie odtworzenie posadzki wraz z izolacjami poziomymi.
1. Od studni S1 wymiana przewodów powyżej posadzki. Uwaga: W posadzce instalację
poddać przepłukaniu i przeczyszczeniu.
2. Wymiana wszystkich przewodów do studni S2.
Ścieki sanitarne z budynku odprowadzane będą przez:
 pionową instalację kanalizacyjną projektowaną z typowych rur i kształtek z
PVC-U, łączonych na połączenia rozłączne kielichowe z uszczelnieniem przez
zastosowanie pierścienia gumowego.


podejścia do przyborów z rur i kształtek kanalizacyjnych PVC.

Piony kanalizacyjne wykonać wg rozwinięć instalacji k.s., wyprowadzić nad dach i
zakończyć wkładami kominowymi antyodorowymi. Na każdym pionie na poziomie parteru
zaprojektowano czyszczak z PVC zamykany hermetycznie, dodatkowo przy każdym
załamaniu pionu należy zamontować czyszczak.
Poziome przewody podposadzkowej instalacji kanalizacyjnej zaprojektowane z rur i
kształtek kanalizacyjnych PVC-U typu SN8 Lite.
5) Wykonawca w ramach zamówienia musi przeprowadzić wszelkie niezbędne płukania i
czyszczenia instalacji, a także wykonać i dostarczyć zamawiającemu niezbędne atesty i
badania dot. wykonywanych robót.
5) Roboty ogólnobudowlane
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Uzupełnienie tynkiem cem-wapiennym bruzd po zdemontowanych instalacjach.
Uzupełnienie glazury i płytek posadzkowych w pomieszczeniach objętych robotami
wg. opisu. Malowanie ścian i sufitów.
IV. Wymagany termin wykonania zamówienia: od 01.07.2016 do 24.08.2016.
Uwaga: W związku z koniecznością przystąpienia żłobka do prac od dnia 01.09.2016
należy traktować termin wykonania zamówienia jako nieprzekraczalny.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
spełniania tych warunków
A. Warunki udziału
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp, spełniają warunki (szczegółowo opisane w pkt 1.2. siwz)
dotyczące:
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
posiadania wiedzy i doświadczenia,
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 i art. 24b Pzp.
2. W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien wykazać:
1)
Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie tego warunku.
2)

Posiadanie wiedzy i doświadczenia;
Wymaga się, aby wykonawca:
Wymaga się, aby wykonawca wykazał należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, dwóch zamówień polegających na wykonaniu wewnętrznych
instalacji wod-kan, o łącznej wartości min. 100.000,00 zł, wraz z załączeniem
dowodów dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku, gdy wykonawca
wykazuje roboty wykonane poza terytorium RP i rozliczane w innej walucie niż PLN
zobowiązany jest podać rodzaj waluty oraz dzień zakończenia robót. Zamawiający
przeliczy wartość na PLN wg średniego kursu tej waluty podanego przez Narodowy
Bank Polski obowiązującego na dzień zakończenia robót.

3)

Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym
Zamawiający nie stawia szczególnych warunków.

4)

Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Wymaga się, aby wykonawca dysponował:
a) osobą do kierowania robotami branży budowlanej - min. 1 osoba – posiadającą
doświadczenie w kierowaniu robotami wykończeniowymi co najmniej 3 lata
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b) osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży sanitarnej posiadającą
odpowiednie uprawnienia budowlane zgodne z Prawem budowlanym,
5)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Wymaga się, aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia
na kwotę minimum 100.000,00 zł

B. Sytuacja podmiotowa wykonawców
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie później niż na dzień
składania ofert:
1) spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp ustalone przez
Zamawiającego,
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 i art. 24b Pzp.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23
ustawy Pzp, przepisy ustawy Pzp i zapisy siwz dotyczące wykonawcy stosuje się
odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W
takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
stosownie do art. 23 ust 2 ustawy Pzp.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia:
1) warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp mogą być spełnione łącznie
przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) warunek wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 i art. 24b ustawy Pzp musi
być spełniony przez każdego z Wykonawców.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot,
który zobowiązał się jw. do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za
szkodę zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
udostępnienie zasobów nie ponosi winy.
W sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem
ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez
zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, wykonawca winien wykazać
uczestnictwo tego podmiotu w realizacji zamówienia.
Podmiot uczestniczący w wykonaniu zamówienia musi spełniać wymóg wykazania braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ustawy Pzp.
5. Sposób dokonania przez Zamawiającego oceny spełniania warunków
1) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
dokumentów złożonych w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego, w systemie
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spełnia-niespełna, potwierdzających spełnianie tych warunków nie później niż na
dzień składania ofert.
2) Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania dodatkowej oceny zdolności
Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do
jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia, poprzez zwrócenie się
bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać
wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio
zamawiającemu.
Dokonanie dodatkowej oceny nastąpi w szczególności gdy wykaz wykonanych usług
lub dowody ich należytego wykonania, lub wykazane doświadczenie osób, budzą
wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu
wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie.
6. Wykluczenie z postępowania
1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się
a) Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp (patrz załącznik nr 2).
b) Wykonawców, zgodnie z art. 24 ust. 2 Pzp, którzy:
wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem
prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych
podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust.1 Pzp, lub
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w
dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w
postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres
związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Pzp, albo nie
zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na
wynik prowadzonego postępowania;
nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
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)
złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym
postępowaniu, chyba, że wykażą że istniejące między nimi powiązania nie
prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
c) Wykonawcę, który zgodnie z art. 24 ust. 2a Pzp:
- w okresie 5 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony
poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w
wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą dowolnych środków dowodowych.
Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy,
który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe,
które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków
zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia
obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o
udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp,
zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp
(załącznik nr 2);
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b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp;
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające,
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
Dokumenty winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
zaświadczenia
właściwego
naczelnika
urzędu
skarbowego
c) aktualnego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające,
że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat albo że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
Dokumenty winny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające,
że nie zalega z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
Dokumenty winny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
e) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - Dz.U. z 2015 poz.
184) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 4.
8. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji
części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7 ppkt a - e..
9. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o który mowa w pkt 7 ppkt b - d,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także
osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem
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sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa w ofercie
dokumenty, o których mowa w pkt 7 ppkt a - e.
11. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykonawcy
przedkładają zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013r. poz. 231).
VI. Wymagane oświadczenia lub dokumenty
1. Oświadczenia lub dokumenty dotyczące warunków udziału w postępowaniu
1.1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, których opis sposobu oceny
spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych
warunków zamówienia zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1

Pzp (załącznik nr 4);
2) dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania określonej

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji;
Warunek uzna się za spełniony na podstawie oświadczenia wykonawcy – zał. nr 4
3) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania.
4) dowodów dotyczących głównych usług, określających, czy usługi te zostały

wykonane należycie;
Jako główne usługi zamawiający
traktuje usługi wymienione w wykazie,
potwierdzające spełnianie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. należyte
wykonanie co najmniej dwóch zamówień polegających na na wykonaniu
wewnętrznych instalacji wod-kan, o łącznej wartości min. 100.000,00 zł
Dowodami, o których mowa wyżej, są:
a)
poświadczenie;
b)
oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,
o którym mowa w pkt a); wraz z oświadczeniem wykonawca winien
załączyć uzasadnienie jego złożenia;
c)
w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi
wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania ww. dowodów.
d)
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości
zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że
zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie,
zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na
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rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać
wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów
bezpośrednio zamawiającemu.
5) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi :
a)
osobą do kierowania robotami branży budowlanej - min. 1 osoba –
posiadającą doświadczenie w kierowaniu robotami wykończeniowymi co
najmniej 3 lata
b)
osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży sanitarnej
posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane zgodne z Prawem
budowlanym,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez te osoby czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami;
6) oświadczenia,

że osoby wskazane do pełnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie – kierowników robót w wykonywaniu niniejszego zamówienia,
posiadają uprawnienia wymagane na mocy ustawy Prawo Budowlane;
Od osób wskazanych do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie
(kierownik budowy, kierownicy robót), będących obywatelami państw członkowskich
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania
określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te
kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca
2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394), nie wymaga się
przynależności do samorządu zawodowego wynikającej z art.12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane lecz spełniania art. 12a tejże ustawy.

1.2

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.
2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami
innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz
oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności:
 zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
 charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
 zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
 a także innych dokumentów, określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w odniesieniu do tych
podmiotów.

2. Oświadczenia lub dokumenty dotyczące wykazania niepodlegania Wykonawcy
wykluczeniu z postępowania – wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów został
zawarty w rozdz. V ust. B pkt 7 - 11.
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3. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez
zamawiającego, zamawiający nie żąda załączenia do oferty szczególnych dokumentów.
4. Inne wymagane dokumenty
a) Wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1;
b) W przypadku gdy wykonawca zastrzegł w ofercie, że w ofercie znajdują się informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, które nie mogą być udostępniane - do oferty należy załączyć umotywowanie,
w którym Wykonawca wykaże iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa;
c) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, o ile nie
wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty.
d) Dowód wniesienia wadium przed terminem składania ofert, w wysokości określonej
przez zamawiającego i formie zgodnej z Pzp - do oferty dołączony oryginał dokumentu
wadialnego innego niż pieniądz lub zalecane dołączenie kopi dowodu wpłaty
poświadczonej za zgodność przez Wykonawcę;
e) Wykaz tych części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom (załącznik nr 6).
f) W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu należy złożyć oświadczenie
podmiotu udostępniającego swoje zasoby (załącznik nr 9) oraz udowodnić uzyskanie
tych zasobów.
g) Kosztorys ofertowy
5. Wymagania w sprawie dokumentów
1)
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o
których mowa odpowiednio w rozdz. VI ust. 1 pkt 3 niniejszej siwz, budzą
wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu
wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie,
zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz
którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych
informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.
2) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę.
3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez wykonawców lub te podmioty.
4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
5) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
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6. Grupa kapitałowa
W związku z nowelizacją Prawa zamówień publicznych obowiązująca od dnia 20 lutego
2013 r. i wprowadzeniem obwarowań dotyczących grup kapitałowych (w szczególności
art. 24 ust. 2 pkt 5 i art. 26 ust. 2d Pzp) zamieszcza się poniższe informacje.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.
z 2015 r. poz. 184), ilekroć jest mowa o:
1) przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów
o swobodzie działalności gospodarczej, a także:
a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub
świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością
gospodarczą w przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w
rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje
dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów, rozumieniu przepisów o swobodzie
działalności gospodarczej,
b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub
prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,
c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej
jednym
d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących
praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy
konsumentów;
2) związkach przedsiębiorców – rozumie się przez to izby, zrzeszenia i inne organizacje
zrzeszające przedsiębiorców, o których mowa w pkt 1, jak również związki tych
organizacji;
3) przedsiębiorcy dominującym – rozumie się przez to przedsiębiorcę, który posiada
kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad innym przedsiębiorcą;
4) przejęciu kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub
pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie,
przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają
wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców;
uprawnienia takie tworzą w szczególności:
a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu
wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik,
bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na
podstawie porozumień z innymi osobami,
b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub
rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na
podstawie porozumień z innymi osobami,
c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków
zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej
zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie
porozumień z innymi osobami,
e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy
zależnego),
f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym)
lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;
5) grupie kapitałowej – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są
kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w
tym również tego przedsiębiorcę;
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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.
2. Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje pisemnie lub faksem.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem – wtedy każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. W przypadku braku potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania wiadomości
przesłanej przez Zamawiającego na nr faksu lub adres e-mail 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 jednocześnie 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, a jeżeli
specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej informację o terminie zebrania
zamieszcza także na tej stronie; w takim przypadku zamawiający sporządza informację
zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz
odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza
się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków
zamówienia, a jeżeli siwz jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza na tej
stronie.
10. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu do
składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną
w ten sposób zmianę specyfikacji przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom,
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli
specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza ją także na tej
stronie.
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 przesyłając zeskanowane dokumenty – wtedy każda ze
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
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VIII. Wadium
1. Wartość wadium wynosi : 3.000,00 PLN
(słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
Wadium wniesione w pieniądzu winno znaleźć się na rachunku zamawiającego przed
upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy zamawiającego – Zespół
Żłobków Miejskich w Słupsku, Nr 54 1140 2118 0000 2197 9000 1004 do
oferty zaleca się dołączyć kserokopię dowodu wpłaty potwierdzoną za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; do
oferty dołączyć oryginał dokumentu;
3) gwarancjach bankowych; do oferty dołączyć oryginał dokumentu;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; do oferty dołączyć oryginał dokumentu;
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. z 2014r. poz. 1804) do oferty dołączyć oryginał
dokumentu;
3. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
4. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Pzp, w tym m.in.:
1) zgodnie z art. 46 ust. 4a Pzp - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,
jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do złożenia dokumentów, oświadczeń
lub pełnomocnictw potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
lub wymagań określonych przez Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia, z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w rozdz. XIII ust. 6 pkt 1 lit. c, co powodowało
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 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
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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.
Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim.
Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
Zawartość oferty:
1) do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty lub oświadczenia określone w
pkt VI.
2) dokumenty są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający ma prawo żądać
przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie
wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co
do jej prawdziwości.
3) dokumenty, które sporządzone są w języku obcym, muszą być złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
4) wszystkie strony oferty winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy.
5) zaleca się wszystkie strony oferty ponumerować i trwale zszyć, zbindować lub złożyć
w innej formie uniemożliwiającej rozłączenie się kartek.
6) 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.
7) wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane przez
osobę podpisującą ofertę, zmiany winny być dokonane czytelnie, w sposób nie
budzący wątpliwości.
8) informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa wykonawcy powinny zostać
przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres
informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowane jako
jednoznaczne ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do
dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie.
9) 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.
7. Opakowanie oferty
Ofertę należy zamieścić w kopercie zewnętrznej i wewnętrznej opisanych nazwą
przetargu i adresem Zamawiającego i Wykonawcy:
„Oferta: : Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Żłobka nr 3 przy
ul. Łukasiewicza w Słupsku Nie otwierać przed 10.06.2016 r. godz. 11:30”
8. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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9. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może
zastrzec informacji odczytywanych podczas otwarcia ofert, tj.: nazwy, adresu, ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofercie.
XI.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1. Składanie ofert 10.06.2016 r. do godziny 11:30 w Zespole Żłobków Miejskich w
Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Gen. Andersa 4 - sekretariat
2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 10.06.2016 r. o godz. 12:30 w Zespole Żłobków
Miejskich w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Gen. Andersa 4 – sekretariat
XII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Wynagrodzenie określone w ofercie jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
2.
Cenę przedmiotu zamówienia Wykonawca ustali wg przyjętej przez siebie bazy
cenowej do kosztorysowania w oparciu o dokumentację projektową oraz opis przedmiotu
zamówienia i warunki umowy, załączone do SIWZ. Załączony do do SIWZ przedmiar
robót jest opracowaniem pomocniczym.
3.
Wymagane jest dołączenie kosztorysu ofertowego zawierającego ceny jednostkowe
robót.
4.
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 oraz koszty prac nie
uwzględnionych w siwz, a bez których wykonanie zadania byłoby niemożliwe, tj.
wszelkie prace przygotowawcze, uzgodnieniowe, koszty warunków, uzgodnień i
opracowań, obowiązujący podatek VAT, itd.
5.
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.
9.
Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy.
10.
Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy wartość prac niewykonanych.
11.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia ryczałtowego wartości
prac niewykonanych.
12.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i sług (w
zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) Zamawiający dolicza
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Czynności Zamawiającego mają na celu
zapewnienie dokonania prawidłowej oceny takiej oferty.
13.
Wynagrodzenie określone w ofercie jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
14.
Cenę prac projektowych Wykonawca ustali w oparciu o opis przedmiotu zamówienia
i warunki umowy.
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15.

Wymagane jest dołączenie do oferty formularza cenowego zawierającego ceny
elementów zamówienia.
16.
Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej siwz oraz
obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania
zamówienia, zgodnego 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
SIWZ, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to m.in. koszty obejmujące:
- wszelkie prace przygotowawcze,
- koszty związane z
- obowiązujący podatek VAT, itd.
17.
Za ustalenie wartości prac i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej
podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.
18.
Wykonawca zobowiązany jest od wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi
przepisami i sztuką budowlaną.
19.
Cena brutto określona w ofercie przez Wykonawcę nie będzie zmieniana w toku
realizacji zamówienia.
20.
Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy.
21.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i sług (w
zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) Zamawiający dolicza
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Czynności Zamawiającego mają na celu
zapewnienie dokonania prawidłowej oceny takiej oferty.
XIII. Kryteria wyboru ofert i sposobu oceny ofert
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert:
1. Kryterium: najniższa ceny brutto - waga 94%
- Najniższa cena brutto 100 pkt.
- Punkty przyznawane każdej następnej ofercie będą wyliczane następująco:
cena najniższa
C = --------------------------- x 100 x 94%
cena oferty badanej
2. Kryterium: okres gwarancji i rękojmi (G) - waga 6%
W ramach tego kryterium zamawiający może przyznać maksymalnie 6 punktów,
minimalnie 0 punktów.
Ocenie podlegać będzie liczba miesięcy przedłużenia gwarancji i rękojmi powyżej 36 mcy. Za każdy miesiąc przedłużenia uzyskuje się 0,5 pkt lecz nie więcej niż 6 punktów.
Za okres gwarancji i rękojmi wynoszący:
36 m-cy
– 0 pkt
48 m-cy i więcej
– 6 pkt.
3. Łączna ocena oferty jest sumą punków uzyskanych w poszczególnych kryteriach z
uwzględnieniem wagi tych kryteriów i nie może przekraczać 100 punktów
POFERTY = C + G =< 100 pkt.
4. Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.
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Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje
kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6.
Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji zawartych w ofertach.
7.
Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom,
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
8.
Badanie i ocena ofert.
1) 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.
2) Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) 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.
9.
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.
7. Rażąco niska cena
1) Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i
budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości
zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający
zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów
oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań
technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia
dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy,
których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz.
1679, z późn. zm.2));
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
2) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na
wykonawcy.
8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1)
jest niezgodna z ustawą;
2)
jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 2 lit. c;
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;
5.

WI-271-26-2016 SIWZ – Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Żłobka nr 3 przy ul. Łukasiewicza
21
w Słupsku

6)
7)

zawiera błędy w obliczeniu ceny;
wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się
na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 4 pkt 2 lit.c;
8)
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
9.
Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu
ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
10.
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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 przekazania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane wykonawcom faksem
lub drogą elektroniczną, a wykonawcy niezwłocznie potwierdzili fakt jego otrzymania,
albo 10 dni jeśli zostało przesłane w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem
terminu związania ofertą.
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.
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.
4.
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia w dniu podpisania
umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny
całkowitej podanej w ofercie.
5.
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 na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
warunkiem podpisania umowy będzie przedłożenie przez wykonawcę na dzień
podpisania umowy dokumentów, które będą załącznikami do umowy:
a) 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:
a) umowa regulująca współpracę tych wykonawców.
b) pełnomocnictwo do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, o ile nie
było załączone do oferty.
6.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach określonych w ofercie.
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia.
3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
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XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia w dniu podpisania umowy zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 5% 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. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
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
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
1. Załącznikiem do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest wzór
umowy, w którym określono przewidywaną możliwość wprowadzenia zmian wraz z
określeniem warunków tych zmian.
2. W przypadku kiedy Wykonawca złożył w ofercie oświadczenie o dysponowaniu
niezbędnymi do realizacji zamówienia zasobami innych podmiotów, udostępnionymi mu
na okres korzystania z tych zasobów przy wykonaniu zamówienia, a Wykonawca zmieni
podmiot w trakcie realizacji umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania
umowy z winy wykonawcy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w umowie:
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1) W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części prac składających się na przedmiot
zamówienia , wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obniżone o wartość tych
prac.
2) Zamawiający nie dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia:
3) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany kierowników budów i robót lub
podwykonawców, w uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy i
za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności,
pod warunkiem, że wskazany przez Wykonawcę projektant lub podwykonawca będzie
posiadać konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia uprawnienia do projektowania
oraz posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności do wykonania zamówienia. Jeżeli
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy/projektanta 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/kierownik budowy, robót lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4) Możliwe są zmiany nieistotne w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy.
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 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Dział VI – Środki
ochrony prawnej (art. 179 do 198g).
2.
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności :
1) Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
2) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenia zamówienia
3) Odrzucenia oferty odwołującego
3.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając jednocześnie kopię
odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, tak aby
mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem tego terminu.
4.
Termin wniesienia odwołania:
a) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia (jeżeli zostały przesłane faksem lub elektronicznie z
potwierdzeniem przez stronę ich odbioru), albo 10 dni (jeżeli zostały przesłane w
inny sposób).
b) odwołanie wobec treści ogłoszenia lub siwz - 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia siwz na stronie
internetowej – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub treści siwz,
c) odwołanie wobec innych czynności niż określone w pkt a i b - 5 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia odwołania.
5.
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. Opis części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
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XIX. Umowa ramowa – nie dotyczy.
XX. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia, dopuszcza możliwość
udzielenia wybranemu wykonawcy zamówień uzupełniających, stanowiących nie
więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu
tego samego rodzaju zamówienia, zgodnego z przedmiotem zamówienia.
XXI. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XXII. Porozumiewanie drogą elektroniczną
Zamawiający dopuszcza tylko jako uzupełniające porozumiewanie drogą
elektroniczną przesyłając zeskanowane dokumenty – wtedy każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Wszelkie wysłane wiadomości
należy dla ich ważności niezwłocznie potwierdzić pisemnie.
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
techniczno-sprzętowych urządzeń informatycznych.
XXV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXVI. Podwykonawcy
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
3. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 2, nie jest skuteczne w zakresie, w jakim
wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu, na zasadach określonych w
art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 Pzp.
4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę nazw
(firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje 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 (załącznik nr 6).
XXVII. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuwzględnionych w niniejszej specyfikacji stosuje się przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze.
XXVIII. Załączniki:
1. Druk oferty
2. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z Art.24
3. Oświadczenie o grupie kapitałowej
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków z Art. 22 ust. 1
5. Doświadczenie zawodowe – wykaz zrealizowanych zadań
6. Podwykonawcy
7. Wykaz osób
8. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
9. Oświadczenie podmiotu udostępniającego swoje zasoby
10. Wzór umowy
11. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:
- projekt budowlano - wykonawczy

- zał. nr 1
- zał. nr 2
- zał. nr 3
- zał. nr 4
- zał. nr 5
- zał. nr 6
- zał. nr 7
- zał. nr 8
- zał. nr 9
- zał. nr 10
- zał. Nr 11
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- przedmiar robót

- zał. Nr 12

Sporządził:

Zatwierdziła:

Artur Wysocki

Bożena Wszczółkowska
Dyrektor
Zespołu Żłobków Miejskich w
Słupsku

Słupsk, dnia 03.05.2016 r.
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Wzór formularza

Załącznik nr 1

OFERTA
NA ROBOTY BUDOWLANE
Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Żłobka nr 3 przy ul.
Łukasiewicza w Słupsku.
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej
równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp. ( Dz.U. z
2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
Wykonawca (nazwa, siedziba i dane adresowe):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
NIP.............................................................REGON.....................................................................
Fax.:

.....………………………………. e-mail: ……………………………………………..

Adres do korespondencji w sprawie niniejszego postępowania jeśli inny niż ww.:
…………………………………………………………………………………………………..
.......................................................................................................................................................
Fax.:

.....………………………………. e-mail: ……………………………………………..

Zamawiający:
Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Gen. Andersa 4
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym opublikowane w
dniu ......05.2016 r. na stronie ....................................... i na tablicy ogłoszeń Zamawiającego
oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych nr: ..........................,
składam ofertę

na ww. prace zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków

zamówienia, za cenę ryczałtową brutto (z podatkiem VAT):
…………………………………………………………………………………. złotych
(słownie złotych ……………………………………………………………………………...
………………………………………………………………….…………………..), w tym:
1. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie: do dnia 24.08.2016
2. Na cały zakres objęty zamówieniem udzielam gwarancji i rękojmi na okres: ...... miesięcy
licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego zadania.
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3. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego
w załączonej do siwz umowie.
4. Oświadczam, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty
opracowania przedmiotu zamówienia.
5. Poświadczam wniesienie wadium w kwocie 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych
00/100) w formie: ..................................................................................
6. Wskazuję adres lub nr konta, na które należy zwrócić wadium:
…….....................................................................................................................................
7. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
wraz z załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne
informacje do przygotowania oferty.
8. Oświadczam, że zamówienie przyjmujemy do realizacji bez zastrzeżeń
i wykonamy zakres prac wynikający z przekazanej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia za oferowaną cenę.
9. Oświadczam, że projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się,
w przypadku wyboru naszej oferty, do podpisania umowy na w/w warunkach, w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. Oświadczam, że jeżeli nasza oferta zostanie wybrana zobowiązujemy się do:
- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny
ofertowej brutto,
- przedłożenia wszystkich dokumentów wymaganych przez Zamawiającego do
podpisania umowy.
11. Oświadczam, że zamówienie wykonamy sami* / część zamówienia powierzymy
podwykonawcom*.
12. Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od
ostatecznego terminu składania ofert.
13. Oświadczam, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. * /
14. Oświadczam, że zgodnie z załączonym umotywowaniem iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach *:
…………………………………….........................................................................................
.................................................................................................................................................
_____________
( * Niepotrzebne skreślić)
15. Integralną częścią oferty są załączniki:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

...............................................................
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-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

Na ...................... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

..............................., dnia ......................

...............................................................
Imię, nazwisko i podpis(y) osób
uprawnionych
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Wzór formularza

Załącznik nr 2
Oświadczenie
o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................
Adres Wykonawcy: .......................................................................................................
Nr tel. .................................................. Nr fax. .............................................................
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 , który
stanowi:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) uchylony;
1a) uchylony;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
poprzez likwidację majątku upadłego,
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego,
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8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary.
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, 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) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się
wyroku;
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo, 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 - przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia się wyroku.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom
odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kk.
....................................
Data

………………………………..….
podpis
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Wzór formularza

Załącznik nr 3

Oświadczenie
dotyczące GRUPY KAPITAŁOWEJ 1) - na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),
Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................
Adres Wykonawcy: ..................................................................................................................
Nr tel. ............................................. Nr fax. .....................................................
1) Oświadczam, że NALEŻĘ 2) do grupy kapitałowej. Przedstawiam listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej :

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
2) Oświadczam, że NIE NALEŻĘ 2) do grupy kapitałowej.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom
odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kk.

......................................
Data

……………………………….
Podpis
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

----------------------------------------------------------------------1) patrz wyjaśnienie Rozdz. VI pkt 6.0 SIWZ
2) odpowiednie zaznaczyć i stosownie wypełnić
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Wzór formularza

Załącznik nr 4

Oświadczenie o spełnianiu warunków
w trybie art. 22 ust. 1
ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

Nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .....................................................................................................................

Nr tel. ............................................. Nr fax. .....................................................

Oświadczam, że spełniam warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia określone w
Art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom
odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kk.

......................................
Podpis
upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy
.......................................................
data
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Wzór formularza

Załącznik nr 5

WYKAZ ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
ZADAŃ PODOBNYCH LUB TOŻSAMYCH
w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
Nazwa i adres
Wykonawcy: ....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Nr tel. ............................................. Nr fax. .....................................................

Lp.

Nazwa zadania

Opis wykonach prac i
wartość robót

Daty
Wykonania
(początekkoniec)

Zamawiający

......................................
Podpis
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
.......................................................
data
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Wzór formularza

Załącznik nr 6

PODWYKONAWCY
Nazwa Wykonawcy: ..........................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................

Nazwa podwykonawcy,
L.p.

Rodzaj części zamówienia,
które Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcy

na którego zasoby Wykonawca
powołuje 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

.............................., dn. ..........................

Wartość
części zamówienia
brutto [zł]

..............................................................
Podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy
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Wzór formularza

Załącznik nr 7

WYKAZ OSÓB,
które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
Nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .....................................................................................................................

Lp.

Przewidywana
funkcja
w zamówieniu

1)

Kierownik robót
budowlanych

2)

Kierownik robót
sanitarnych

Imię i Nazwisko;
Wykształcenie

……………………………..
Data

Kwalifikacje
zawodowe /
Uprawnienia

Doświadczenie

Określenie
sposobu
dysponowania
zasobem, którym
wykonawca
dysponuje lub
będzie dysponował

Staż pracy jako
projektant
……….. lat 1) /
miesięcy1)

Zasób własny 1,2) /
/ zasób innego
podmiotu 1,3)

Staż pracy jako
projektant :
……….. lat 1)/
miesięcy 1)

Zasób własny 1,2) /
/ zasób innego
podmiotu 1,3)

......................................
Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

1) zaznaczyć odpowiednie
2) Zasób własny czyli dysponowanie bezpośrednie, tj. takie, w którym tytułem prawnym do powoływania się
przez wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek prawny
istniejący bezpośrednio pomiędzy wykonawcą a osobą (osobami), na dysponowanie której (których)
wykonawca się powołuje. Przy czym bez znaczenia jest tutaj charakter prawny takiego stosunku, tj. czy
mamy tu do czynienia z umową o pracę, umową o świadczenie usług, umową przedwstępną, czy też
samozatrudnieniem się osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą itd.
3)
zasób innego podmiotu czyli dysponowanie pośrednie tj. takie, w którym wykonawca ubiegający się o
udzielenie zamówienia powołuje się na osoby zdolne do wykonania zamówienia należące do innych
podmiotów, tj. podmiotów, które dysponują takimi osobami. Pośrednie dysponowanie osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia jest między innymi w sytuacji delegowania pracowników podmiotu trzeciego do
Wykonawcy na czas realizacji zamówienia w celu wykonywania pracy związanej z wykonaniem tego
zamówienia, jak też w sytuacji gdy podmiot trzeci dysponujący osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia (spełniającymi wymagania określone przez zamawiającego) będzie podwykonawcą
Wykonawcy, a osoby te będą brały udział w wykonaniu zamówienia. Podmiotem trzecim będzie zarówno
jednostka organizacyjna (osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej,
wyposażona przez prawo w zdolność prawną), jak również osoba fizyczna, prowadząca działalność
gospodarczą i zatrudniająca w tym celu pracowników albo uprawniona do dysponowania ich pracą na
podstawie umów cywilnoprawnych

Wzór formularza

Załącznik nr 8
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Oświadczenie
Dotyczące zamówienia pn. : Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku
Żłobka nr 3 przy ul. Łukasiewicza w Słupsku
Nazwa i adres Wykonawcy:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Nr tel. ............................................. Nr fax. .....................................................

Oświadczam, że osoby wskazane przeze mnie do pełnienia funkcji:
Kierownik robót budowlanych (co najmniej 1 osoba)
Kierownik robót sanitarnych (co najmniej 1 osoba)
posiadają uprawnienia i spełniają warunki wynikające z art.12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane lub art. 12a tejże ustawy, wymagane do wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie w zakresie ww. czynności.

......................................
Pieczęć i Podpis
upoważnionego przedstawiciela Podmiotu3)
.......................................................
Data

1)

niepotrzebne skreślić

Wzór formularza

Załącznik nr 9
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Nazwa i adres
Wykonawcy: ..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Oświadczenie podmiotu udostępniającego swoje zasoby
Składane w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do
wykonania zamówienia innych podmiotów1, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków.
Nazwa Podmiotu ....................................................................................................................
Adres Podmiotu .....................................................................................................................
Nr tel. ............................................. Nr fax. .....................................................
1. Oświadczam, że zobowiązuję się do dania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów,
tj.:
1)kierownika robót …………. …………………………………………….…………….,
…………………………………………………………………………………………………….…….
2) wiedzy i doświadczenia: ……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….……………….
w następujący sposób ………………………………………………………………….……………. .
……………………………………………………………………………………….………….………
……………………………………………………………………………………….………….………
……………………………………………………………………………………….………….………
……………………………………………………………………………………….………….………
na okres …………………………., w celu wykonaniu zamówienia pn. ……………….…………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..…………………………………………………………..
2.

Oświadczam, że będę ponosił solidarną odpowiedzialność z wykonawcą za
szkodę Zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia ww. zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie będę ponosił winy.
......................................
Pieczęć i Podpis
upoważnionego przedstawiciela Podmiotu3)

.......................................................
data
2)

niepotrzebne skreślić
Należy dołączyć: dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy od dnia składania ofert,
wskazujący umocowanie osoby podpisującej oświadczenie do zaciągania zobowiązań finansowych w
imieniu Podmiotu lub do udzielenia pełnomocnictwa osobie podpisującej oświadczenie wraz z
załączeniem tego pełnomocnictwa.
3)
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