Wałcz, 20 kwietnia 2017 r.
Nr postępowania: ………………………

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej „SIWZ”)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„Przebudowa 6 mieszkań o niskim standardzie na 3 mieszkania pełno
standardowe w budynku wielorodzinnym przy ulicy Kołobrzeskiej 5-5a
w Wałczu”

Zatwierdził:

I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Miejska Wałcz
reprezentowana przez
Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz
tel. 67 258 50 53; fax. 67 258 50 54,
NIP 765-15-10-295, REGON 330977966
e-mail: tbswalcz@tbswalcz.pl
www.tbswalcz.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałki: godz. 7.00 do godz. 16.30;
wtorki - czwartki: godz. 7.00 do godz. 15.00;
piątki: godz. 7.00 do godz. 13.30.
II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2164 z późn. zm.).
2. Postępowanie o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawa zamówień publicznych.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa 6 mieszkań o niskim standardzie na 3
mieszkania pełno standardowe w budynku wielorodzinnym przy ul. Kołobrzeskiej 5-5a w
Wałczu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w:
a. Projekcie budowlano – wykonawczym wraz z załącznikami sporządzonym przez
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe NAT – BUD Paweł Wasilewski;
b. Przedmiarze robót.
3. Podane w projekcie budowlano – wykonawczym wraz z załącznikami oraz przedmiarze
robót nazwy własne są przykładowe. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert z
produktami równoważnymi. Parametry równoważności opisane przez Projektantów
stanowią załącznik do projektu budowlano - wykonawczego. W przypadku zaoferowania
materiałów/produktów równoważnych Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie

załączyć opis materiałów równoważnych, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 10 pkt. e.
SIWZ.
4. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia
stanu zgodnego z projektem budowlano – wykonawczym wraz z załącznikami oraz stanu
zgodnego z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia tj.:
a. Wyburzenia i przekucia w ścianach;
b. Roboty związane z wymianą więźby dachowej i naprawą pokrycia dachowego;
c. Wykonanie posadzek, stropów i sufitów;
d. Wykonanie ścianek działowych i osadzenie nadproży;
e. Wykonanie kominów spalinowo – wentylacyjnych;
f. Wykonanie tynków i okładzin ścian;
g. Zamontowanie nawiewników okiennych w oknach;
h. Osadzenie ościeżnic i zamontowanie drzwi wejściowych wewnątrzklatkowych do
mieszkań;
i. Malowanie ścian i sufitów;
j. Wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem osprzętu;
k. Wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z montażem osprzętu;
l. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania;
m. Wykonanie instalacji elektrycznej;
n. Wykonanie prac ogólnobudowlanych na klatce schodowej;
o. Roboty przygotowawcze, towarzyszące i porządkowe.
p. Roboty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zapleczy budowy,
wszelkie prace porządkowe związane z zakończeniem przedmiotu zamówienia,
zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich;
q. zabezpieczenie obiektu przed zalaniem wodami opadowymi podczas prowadzenia prac;
r. roboty związane z usunięciem gruzu i odpadów pochodzących z rozbiórek z terenu
budowy i jego zagospodarowaniem (wywóz z terenu budowy, składowanie na
wysypisku, utylizacja itp.);
s. dostarczenie, montaż i demontaż i wykorzystanie wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i
urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu umowy;
t. wykonanie wszelkich wymaganych przepisami badań, sprawdzeń, pomiarów oraz
sporządzenia wymaganych przepisami protokołów, inwentaryzacji, itp. oraz przekazanie
ich zamawiającemu. Protokoły badań, sprawdzeń i pomiarów muszą być zakończone
wynikiem pozytywnym;

u. sporządzenie

i

przekazanie

zamawiającemu

dokumentacji

powykonawczej

z

naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy nieistotnymi zmianami w
stosunku do zatwierdzonego projektu budowlano - wykonawczego (jeżeli takie
wystąpią w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem projektantów;
v. wszelkie inne roboty podstawowe, pomocnicze i roboty towarzyszące, konieczne do
wykonania w celu zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia.
w. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w jednym etapie.
5. Organizacja budowy i warunki wykonawstwa:
a. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu oraz uzyskanie
akceptacji Zamawiającego w terminie najpóźniej do momentu podpisania umowy
kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej. Kalkulacja
szczegółowa polegać powinna na obliczeniu ceny kosztorysowej jako sumy iloczynów:
ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, jednostkowych nakładów rzeczowych i
ich cen oraz doliczonych odpowiednio kosztów materiałów pomocniczych nieobjętych
nakładami rzeczowymi, kosztów pośrednich i zysku, z uwzględnieniem podatku od
towarów i usług;
b. Najpóźniej do momentu podpisania umowy wykonawca ma obowiązek dostarczyć
zamawiającemu

harmonogram

rzeczowo

–

finansowy i

uzyskać

akceptację

Zamawiającego najpóźniej do 7 dni od momentu podpisania umowy, harmonogram
rzeczowo-finansowy powinien zakładać terminy przekazania placu budowy i realizację
zadań w sposób gwarantujący terminowe wykonanie zamówienia, powinien zawierać
elementy robót, terminy ich wykonania i wartości - opisane i wyliczone w kosztorysie
ofertowym oraz ukazywać realizację wszystkich zadań łącznie.
c. Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia terenów budowy (teren budowy –
przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną
przez

urządzenia

zaplecza

budowy)

od

Zamawiającego,

zabezpieczenia

i

odpowiedniego oznakowania terenów budowy oraz ewentualnego zapewnienia dozoru
mienia na terenie budowy na własny koszt.
d. Wykonawca zobowiązany jest do: a) zabezpieczenia instalacji urządzeń i obiektów na
terenie budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; b) dbania o porządek na terenie budowy
oraz utrzymywanie terenu budowy w należytym stanie i porządku oraz w stanie
wolnym od przeszkód komunikacyjnych; c) uporządkowania terenu budowy po
zakończeniu robót, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych

przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych
nawierzchni lub instalacji; d) kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru
końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze; e) przestrzeganie zasad i
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów p.poż. na terenie budowy.
e. Wykonawca zapewni wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi przez osobę
posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie instalacji gazowych.
Zmiana osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik
budowy), w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania
budowy, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego.
f. Kierownik budowy zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy oraz
przebywania na terenie budowy co najmniej 3 razy w tygodniu, co powinno być
potwierdzane każdorazowo wpisem w dzienniku budowy.
g. Wykonawca zapewni na własny koszt transport odpadów do miejsc ich wykorzystania
lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.
h. Wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów
prawnych wynikających z następujących ustaw: a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami); b)
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi
zmianami). Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązany jest stosować z
uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
i. Przy wykonywaniu robót budowlanych można stosować jedynie wyroby budowlane z
materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290). Na żądanie
Zamawiającego wykonawca okaże certyfikaty zgodności z polskimi normami lub
aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodności itd., każdego używanego na budowie
wyrobu budowlanego.
j. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje wynagrodzenie
kosztorysowe, zgodnie z zapisami wzoru umowy.
6. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, określa obowiązek zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji
zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.

22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: wszystkich pracowników
fizycznych wykonujących prace ogólnobudowlane.
7. Obowiązek określony w ust. 3 dotyczy również podwykonawców. Wykonawca
zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne klauzule
zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób
wykonujących czynności wskazane w ust. 6.
8. Pozostałe wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, tj. sposób
udokumentowania zatrudnienia osób zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, jak również
uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań
określonych w ust. 6 powyżej, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały
określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
9. Przedmiot zamówienia określony według kodów Wspólnego Słownika Zamówień
(CPV):

Przedmiot główny

Przedmiot uzupełniający

KOD CPV

NAZWA

45000000-7

Roboty budowlane

45400000-1

Roboty wykończeniowe w
zakresie obiektów
budowlanych

45430000-0

Pokrywanie podłóg i ścian

45410000-4

Tynkowanie

45300000-0

Roboty instalacyjne w
budynkach

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I OKRES GWARANCJI JAKOŚCI
1. Termin realizacji zamówienia:
Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia w okresie: od 1
lipca 2017 r. do 31 października 2017 r. Zakres prac obejmujący poszczególne etapy
zostanie przedstawiony przez Wykonawcę w harmonogramie rzeczowo-finansowym, który
będzie stanowił załącznik do umowy.
2. Okres gwarancji jakości:
a. Wykonawca udzieli Zamawiającemu nieodpłatnej gwarancji jakości na zrealizowany
przedmiot zmówienia w okresie: minimum 48 miesięcy, lecz nie więcej niż na 60

miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót (gwarancja stanowi
jedno z kryteriów oceny ofert).
b. Gwarancja będzie obejmować:
 stwierdzone wady po odbiorze robót,
 usterki i wady związane z jakością i trwałością wykonania.
c. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, iż w ciągu 30 dni od daty pisemnego
zgłoszenia przez Zamawiającego, dokona usunięcia ujawnionych wad i usterek;
V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże,
że:
 posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż
150.000 zł.
b. zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże,
że:
 wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum
dwie roboty budowlane polegające na budowie i/lub przebudowie i/lub adaptacji
i/lub remoncie budynków (pomieszczeń) na kwotę min. 250.000 zł każda;
 dysponuje lub będzie dysponować: minimum 1 osobą na stanowisko: kierownika
budowy – wymagane kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń gazowych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń

gazowych.

Wymagane

doświadczenie:

co

najmniej

pięć

lat

doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub kierownika
robót.
W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się podania daty wydania uprawnień i
dokładne

cytowanie

zakresu

uprawnień

z

posiadanego

zaświadczenia.

Doświadczenie zawodowe będzie liczone od daty otrzymania uprawnień.

UWAGA:
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016
r., poz. 290 ze zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały
uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują
uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres
uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i
w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a
ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
określone w art. 12 ust 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać
osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym Zamawiający
zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym
przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych
w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
2. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w
walucie obcej, Zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs
walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w danym dniu nie
będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej
tabeli przed wszczęciem postępowania.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.
VI.

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w stosunku do którego
zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy
Pzp.
2. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp
oraz art. 24 ust. 1 pkt 16-20 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez

niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie
dla

zapobiegania

dalszym

przestępstwom

lub

przestępstwom

skarbowym

lub

nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepis ten nie ma zastosowania, jeżeli
wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony
w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie ust. 3.
5. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
6. Zgodnie z przepisem art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający żąda, aby wykonawca
który zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z postępowania zamieścił informację
o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJACYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a. nie podlega wykluczeniu z postępowania,
b. spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć
na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, ww. oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie natomiast oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
i podmiotach trzecich składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie,
o którym mowa w ust. 2 potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2.
6. Potencjał podmiotu trzeciego:
a. wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezalenie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,
b. wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia,
c. w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane,
d. jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa
w pkt. a., zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 9 niniejszej SIWZ.
7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 4 do SIWZ.
8. Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający może wezwać wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż
5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia ofert oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, wymienione
w niżej wymienionych ust. 9 i 10.
9. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące
oświadczenia lub dokumenty, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia
wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
b. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający,
że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument
potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
d. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności,
e. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

f. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2016 r., poz. 716).
10.

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca składający ofertę zobowiązany złożyć
następujące oświadczenia lub dokumenty, w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu:

a. informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej
potwierdzającą wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową wykonawcy, w
okresie nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólną, który
odpowiada za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
b. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (zgodnie z załącznikiem nr 5
do SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie należy złożyć

jeden wspólny ww. wykaz. Wykaz należy złożyć

w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem.
c. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ).

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie należy złożyć

jeden wspólny ww. wykaz. Wykaz należy złożyć

w oryginale.
d. Oświadczenie o posiadaniu odpowiednich uprawnień przez osoby wskazane w wykazie
osób (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ).
W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Oświadczenie należy złożyć
w oryginale.
e. Opis materiałów i produktów równoważnych, jeżeli wykonawca przewiduje ich
zastosowanie (w przypadku o którym mowa w Rozdziale III ust. 3 SIWZ.
W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie należy złożyć jeden wspólny dokument.
11. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:
a. formularz oferty
W przypadku składania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. dokument należy złożyć
w oryginale.
b. oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII ust. 2 niniejszej SIWZ (oświadczenie
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia
warunki udziału w postępowaniu);
W przypadku składania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oświadczenie składa każdy z wykonawców. Ww. dokument należy złożyć
w oryginale.
c. zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem VII ust. 6 pkt b. SIWZ;
jeżeli

wykonawca

w

celu

potwierdzenia

spełniania

warunków

udziału

w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
innych podmiotów. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie
poświadczonej.
d. pełnomocnictwo

do

reprezentowania

wszystkich

wykonawców

wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu,
z której będzie wynikało przedmiotowe pełnomocnictwo.
Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.
e. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), względnie do podpisania

innych dokumentów składanych z ofertą, chyba że zamawiający może je uzyskać
w za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U.
z 2014 r., poz. 1114 z późn. zm.), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty,
o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.
f. oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące cześć
zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy
podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o

udzielenie

zamówienia

należy

złożyć

jedno

wspólne

oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
g. dowód wniesienia wadium.
12. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej:
a. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć
wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;
b. ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od
dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.
c. w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających
ofertę wspólną,
d. ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
13. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
 w ust. 9 pkt. a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku
braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ

sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
 w ust. 9 pkt. b. i c. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów wskazanych w ust. 13 pkt. a. powyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednie oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby,
zgodne z terminami wskazanymi w ust. 13 pkt. a. powyżej.
c. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
której dotyczy dokument wskazany w ust. 9 pkt. a, składa dokument, o którym mowa
w ust. 13 pkt. a. tiret 1 powyżej, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21
ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub
przed organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, zgodne
z terminami wskazanymi w 13 pkt. a. tiret 1 powyżej.

d. Wszystkie dokumenty dołączone do oferty, sporządzone w języku obcym, składane
są wraz z tłumaczeniem na język polski.
VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO
Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
I DOKUMENTÓW
1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w języku
polskim, w formie pisemnej.
2. W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy zamawiającym i wykonawcami
odbywa się za pomocą operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 1113 z późn. zm.), osobiście, za pomocą
posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisu art. 2
ust. 17 ustawy Pzp.
3. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem
lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Oświadczenia dotyczące wykonawcy oraz podwykonawców składane są w oryginale.
Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca
lub podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
5. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane
do zamawiającego przekazywane:
a. listownie należy kierować na adres zamawiającego:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., ul. Budowlanych 9/2, 78-600
Wałcz
b. za pomocą faksu należy kierować na numer faksu zamawiającego:
fax. (67) 258 50 54
c. za pomocą poczty elektronicznej należy kierować na adres poczty elektronicznej
zamawiającego:
e-mail: tbswalcz@tbswalcz.pl

7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub
drogi elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata
przed upływem wyznaczonego terminu.
IX. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Osobami uprawnionymi ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:
a. w sprawach proceduralnych:
imię i nazwisko: Milena Lament
tel. +48 505 995 807
b. w sprawach przedmiotu zamówienia:
imię i nazwisko: Grzegorz Kowalczy, Jan Gacki
tel. 67 258 50 53
2. Informacje będą udzielane w dni robocze w godzinach urzędowania zamawiającego
podanych w rozdziale I niniejszej SIWZ.
X. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium
w wysokości: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych, 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a. w pieniądzu;
b. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c. w gwarancjach bankowych;
d. w gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiającego.
4. Termin i miejsce wniesienia wadium.
a. w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić
przelewem

na

konto

Zamawiającego

w

Bank

Pekao

S.A.

nr

80124037121111001033169834 z dopiskiem – „Remont budynku Kołobrzeska 55a w Wałczu”.

b. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
c. Wadium w pieniądzu musi zostać wniesione i być widoczne na koncie Zamawiającego
przed otwarciem ofert.
d. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kserokopia dowodu wpłaty
(polecenie przelewu) załączona do oferty.
e. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych
w SIWZ, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.
Ponadto do oferty należy dołączyć w osobnej kopercie oryginał tego dokumentu. Nie
bindować i nie zszywać z ofertą.
f. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz w wymaganej wysokości
skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
g. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46
ust. 4a ustawy Pzp.
h. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia
żądano.
i. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
j. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie art. 46, ust. 1 Ustawy Pzp, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
k. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
l. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana:
 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
m. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1,
pełnomocnictw

lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa

w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
n.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia
żądano.

o.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.

p.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie pkt i., jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

q.

Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą
Zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.

r.

Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed

upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Niniejsza SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie
w celu sporządzenia oferty.
2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.
3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dotyczącą pełnego zakresu przedmiotu
zamówienia.
5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
6. Ofertę należy sporządzić według formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ).
7. Do oferty należy dołączyć:
a. formularz oferty
W przypadku składania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. dokument należy złożyć
w oryginale.
b. oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII ust. 2 niniejszej SIWZ (oświadczenie
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia
warunki udziału w postępowaniu);
W przypadku składania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oświadczenie składa każdy z wykonawców. Ww. dokument należy złożyć
w oryginale.
c.

zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem VII ust. 6 pkt b. SIWZ;
jeżeli

wykonawca

w

celu

potwierdzenia

spełniania

warunków

udziału

w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
innych podmiotów.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.
d.

pełnomocnictwo

do

reprezentowania

wszystkich

wykonawców

wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu,
z której będzie wynikało przedmiotowe pełnomocnictwo.
Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

e.

dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), względnie do podpisania
innych dokumentów składanych z ofertą, chyba że zamawiający może je uzyskać
w za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U.
z 2014 r., poz. 1114 z późn. zm.), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty,
o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.

f.

oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące cześć
zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy
podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww.
oświadczenie należy złożyć w oryginale.

g.

dowód wniesienia wadium.

8. Wszystkie formularze załączników do SIWZ żądane w ofercie należy wypełnić według
wzorów załączników do SIWZ, bez dokonywania w nich zmian w treści merytorycznej
tzn. nie może ulec zmianie: zakres żądanych informacji w postaci tabel i oświadczeń
zawartych w załącznikach, nazwy i numeracja załączników.
9. Wszystkie

dokumenty

powinny

być

podpisane

przez

osobę

uprawnioną

do reprezentowania wykonawcy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno mieć
miejsce na każdej stronie dokumentu zawierającej treść.
10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność
z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę.
11. Zaleca się aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami
a całość oferty zszyta w sposób trwały uniemożliwiający jej zdekompletowanie oraz
umożliwiający wpięcie do segregatora.
12. Każda zapisana strona oferty powinna być podpisana przez osobę uprawnioną
do podpisywania oferty.
13. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie
przez osobę podpisującą ofertę.

14. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być opisane
w przedstawiony poniżej sposób:
………………………………………………………………………………………………

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Gmina Miejska Wałcz
reprezentowana przez
Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
OFERTA W POSTĘPOWANIU NA:

„Przebudowa 6 mieszkań o niskim standardzie na 3 mieszkania pełno
standardowe w budynku wielorodzinnym przy ulicy Kołobrzeskiej 5-5a
w Wałczu”
NIE OTWIERAĆ PRZEZ GODZ 10.15 DNIA 17.05.2017 r.
…………………………………………………………………………………………………
15. Wykonawca ma prawo, nie później niż w terminie składania ofert, dokonać zastrzeżenia
w zakresie nie udostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r .
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r. nr 153, poz. 1503 z póź. zm.)
rozumie

się

nieujawnione

do

wiadomości

publicznej

informacje

techniczne,

technologiczne, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,
co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności
tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one ujawnione innym uczestnikom
postępowania:
a. stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć na formularzu oferty (załącznik
nr 1 do SIWZ) Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przeciwnym razie cała oferta zostanie
ujawniona;
b. zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez wykonawcę złożone w oddzielnej (wewnętrznej) kopercie z oznakowaniem
„tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych
elementów oferty;
c. wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
16. W przypadku nie zabezpieczenia przez w ofercie informacji zastrzeżonych zgodnie
z postanowieniami niniejszej instrukcji, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia
wobec zamawiającego.
17. Wykonawca może przed terminem do składania ofert wprowadzić zmiany lub wycofać
złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne
powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofywaniu przed terminem do składania
ofert.
18. Zmiany w ofercie wprowadzone przed terminem do składania ofert stają się integralną
częścią oferty. Zmiany należy zamieścić w zamkniętej kopercie przygotowanej zgodnie
z wymaganiami niniejszej instrukcji, z dopiskiem: „ZMIANA”.
19. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są oni
zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat), w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

17.05.2017 r.

do godziny

10:00

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sali narad na I piętrze
w dniu
3. Otwarcie ofert jest jawne.

17.05.2017 r.

o godzinie

10:15

4. Zamawiający nie odpowiada za ewentualne problemy powstałe w wyniku złego
zaadresowania oferty lub jej opisania w sposób inny niż wymagany w SIWZ.
5. Jeżeli oferta wpłynie do zamawiającego pocztą lub inna drogą, np. pocztą kurierską,
o terminie

złożenia

oferty

decyduje

wyłącznie

termin

dostarczenia

oferty

do zamawiającego.
6. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę,

która została złożona po terminie,

bez jej otwierania.
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Za wykonanie zamówienia Zamawiający przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe.
2. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik do
SIWZ. Cena ofertowa jest sumą wartości elementów rozliczeniowych. Wartość elementu
rozliczeniowego należy obliczyć poprzez przemnożenie ilości jednostek obmiaru podanych
w przedmiarze robót, przez cenę jednostkową zawierającą wszystkie koszty niezbędne do
wykonania jednostki elementu rozliczeniowego.
3. Wykonawca ustali cenę jednostkową za element rozliczeniowy wymieniony w przedmiarze
robót, w oparciu o dokumentację projektową, technologie wykonania.
4. Ceny jednostkowe będą cenami scalonymi zawierającymi wszystkie koszty wykonania
elementu rozliczeniowego wymienionego w przedmiarze robót.
5. W cenach jednostkowych należy uwzględnić również:
a. Koszty wykonania i ustalenia tablic informacyjnych;
b. Koszt związany z zagospodarowaniem placu budowy oraz wszelkie prace porządkowe
związane z zakończeniem inwestycji;
c. Koszty zorganizowania zaplecza wykonawcy łącznie z doprowadzeniem energii
elektrycznej i wody, dozorowaniem oraz uporządkowanie terenu po likwidacji
zaplecza;
d. Koszty ochrony mienia, zapewnienia warunków bezpieczeństwa na placu budowy i
ochrony p.poż.;
e. Koszty związane z gospodarowaniem odpadów;
f. Koszt wykonania dokumentacji odbiorowej zakończenia robót zgodnie z wymaganiami
zamawiającego;
g. Inne koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy :
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 ofert - niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Zawiadomienie o:
a. dokonanych poprawkach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego
oferta została poprawiona,
b. dokonane poprawki omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny będą miały swoje
konsekwencje w ocenie oferty,
c. Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawców akceptacji poprawionych omyłek
rachunkowych w obliczeniu ceny oferty.
8. Rażąco niska cena:
a. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość
ceny;
b. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w
szczególności oszczędność 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.);
c. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
d. wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
e. wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
f. powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
UWAGA: Zamawiający poprawi wszystkie omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny
z wyjątkiem dokonania zmian stawek jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę
w ofercie, jak również zastosowanej stawki podatku VAT.

XV. WALUTY DO ROZLICZEŃ POMIĘDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCĄ
1. Walutą rozliczeniową między zamawiającym a wykonawcą jest złoty polski (PLN).
2. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w innej walucie.
XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a. zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego
z niniejszego postępowania,
b. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami wyboru oferty:
Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena brutto za wykonanie zamówienia (C)

60%

2

Okres gwarancji

20%

3

Termin płatności faktury

20%

3. W kryterium ceny ocenie poddana zostanie cena oferty brutto podana w „Formularzu
ofertowym” (wg. wzoru zał. nr 1 do SIWZ).
Przyznawanie

ilości

punktów

poszczególnym

ofertom

odbywać

się

będzie

wg następującego wzoru:
najniższa cena ofertowa
C = ---------------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena ofertowa w ofercie ocenianej

Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 60 punktów.
4. W kryterium okres gwarancji ocenie poddany zaoferowany przez wykonawcę okres
gwarancji jakości, który nie może być krótszy niż 48 miesięcy od dnia odbioru robót.
Jeżeli wykonawca zaproponuje dłuższy okres gwarancji niż 60 miesięcy, do oceny ofert w
kryterium „okres gwarancji” zostanie mu policzony okres 60 miesięcy jako maksymalny
zgodny z żądaniem i możliwościami zamawiającego. Sposób przyznania punktów w
kryterium „okres gwarancji”:

okres gwarancji badanej oferty
G = -------------------------------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 20%
najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert
Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 20 punktów.
5. W kryterium termin płatności faktury ocenie poddany zostanie zadeklarowany przez
wykonawcę termin zapłaty faktury. Punkty zostaną przyznane w następującej wysokości:
a. jeżeli wykonawca zadeklaruje termin płatności faktury w terminie 14 dni od doręczenia
zamawiającemu faktury otrzyma 0 pkt;
b. jeżeli wykonawca zadeklaruje termin płatności faktury w terminie 21 dni od doręczenia
zamawiającemu faktury otrzyma 10 pkt;
c. jeżeli wykonawca zadeklaruje termin płatności faktury w terminie 30 dni od doręczenia
zamawiającemu faktury otrzyma 20 pkt;
Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 20 punktów.
6. Zamawiający informuje, iż w sytuacji w której Wykonawca nie wskaże w formularzu
ofertowym terminu płatności faktury lub poda błędne dane, Zamawiający do oceny oferty,
przyjmie termin płatności faktury 14 dni – za co Wykonawca otrzyma 0 pkt.
7. Łączna punktacja oferty stanowi sumę punków uzyskanych przez daną ofertę
w poszczególnych kryteriach wyboru. Maksymalna ilość punktów przyznana ofercie może
wynosić 100,00 pkt.
8. Ocenie w oparciu o ww. kryteria wyboru oferty poddane będą wyłącznie oferty nie
podlegające odrzuceniu.
9. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta nie podlega odrzuceniu
i uzyska najwyższą liczbę punktów.
10. W toku oceny ofert zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch
miejsc po przecinku.

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPENIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1
pkt 2 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

2.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu potwierdzone „za
zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę kopie:
a. uprawnień budowlanych,
b. aktualnego zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego
- osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

3.

Jeżeli

do realizacji zostanie wybrana oferta złożona przez wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy Wykonawcy
zobowiązani są do dostarczenia zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych
podmiotów, podpisaną przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została
zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
4.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy
w sprawie wykonania zamówienia, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych nie odrzuconych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny,
chyba że zajdą przesłanki do unieważnienia postępowania.

XVIII. WYMAGANIA
DOTYCZACE
ZABEZPIECZENIA
NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy
najpóźniej do dnia podpisania umowy, w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w
ofercie.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: pieniądzu,

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym),
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 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.

4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu

zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.
5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu,

zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego,
na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.
6. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach.
7. W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej,

gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, z treści tych gwarancji/poręczeń musi
w szczególności jednoznacznie wynikać:
a. zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty
do wysokości

określonej

i bezwarunkowo,

na

w

gwarancji/poręczeniu

pierwsze

żądanie

kwoty,

zamawiającego

nieodwołalnie
(beneficjenta

gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,
b. termin obowiązywania gwarancji/poręczenia.
c. miejsce i termin zwrotu gwarancji
8. W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej,

gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, gwarancje/poręczenia te podlegać muszą
prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane
zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich.
9. Zamawiający może, na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy

wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokości.
XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA
1. Wzór umowy, która zostanie zawarta z wykonawcą, stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Wzór umowy jest wiążący i nie podlega żadnym negocjacjom.
3. Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków umowy.
4. Zamawiający działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje
możliwość dokonania zmian w zawartej umowie na wykonanie niniejszego przedmiotu
zamówienia. Warunki i zakres zmian umowy zostały opisane we wzorze umowy,
stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.

XX.

OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
XXI. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 USTAWY PZP
1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych
usług, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te
polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot
niniejszego zamówienia.
2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
3. Zamówienia, o których mowa w pkt ust. 1. będą udzielane w przypadku wystąpienia
potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia, na
skutek przyczyn wcześniej nie przewidzianych przez Zamawiającego.
XXII. DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ
1. Zamawiający nie będzie zawierał z wykonawcami umów ramowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, przy wyborze
najkorzystniejszej oferty.
3. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
4. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
7. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
4. 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 przysługują środki ochrony prawnej.
5. Środki ochrony prawnej, o których mowa w ust. 1 określone są w dziale VI ustawy
(art. 179 -198g).

6. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
7. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a. określenia warunków udziału w postępowaniu;
b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c. odrzucenia oferty odwołującego;
d. opisu przedmiotu zamówienia;
e. wyboru najkorzystniejszej oferty.
8. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów,

określać

żądanie

oraz

wskazywać

okoliczności

faktyczne

i prawne

uzasadniające wniesienie odwołania.
9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub
w

postaci

elektroniczne,

podpisane

bezpiecznym

podpisem

elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego
środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
10. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
11. Odwołanie wnosi się:
a. w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony
w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
b. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;

c. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w literze a. i b. wnosi się:
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia;
Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty

12.

najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a.

15 dni od dnia zamieszczania w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia;

b.

1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

13. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie
internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana
specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
14. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3
dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie
przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy
wnoszącemu odwołanie.
15. Wykonawca na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy Pzp może w terminie przewidzianym
do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami
ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest
on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.
XXIV. ZAŁACZNIKI DO SIWZ
1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ;
2. Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 2 do SIWZ
3. Wzór umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.

4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik
nr 4 do SIWZ.
5. Wykaz wykonanych robót budowlanych – załącznik nr 5c do SIWZ.
6. Wzór osób – załącznik nr 6 do SIWZ.
Załączniki nr 1 - 6 do SIWZ stanowią jej integralną część.

Załącznik nr 1 do SIWZ
nazwa Wykonawcy
……………………………………
…………………………………....
adres Wykonawcy
……………………………………
NIP ………………………………
nr telefonu………………………...
nr telefaksu ……………………....
e-mail .............................................
Gmina Miejska Wałcz
reprezentowana przez
Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz

O F E R T A
1Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych
pn. Przebudowa 6 mieszkań o niskim standardzie na 3 mieszkania pełno standardowe w
budynku wielorodzinnym przy ul. Kołobrzeskiej 5-5a w Wałczu.
oświadczam/y, że:
oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych
warunków zamówienia i załącznikami do SIWZ za cenę:
brutto ........................................... zł
(słownie:..............................................................................................................................zł)
podatek VAT …% tj. …………... zł
netto ……………………………. zł
2. Oferuję okres gwarancji w ilości …….. miesięcy.
3. Termin płatności:
□ w terminie 14 dni od złożenia faktury; *
□ w terminie 21 dni od złożenia faktury; *
□ w terminie 30 dni od złożenia faktury; *

* UWAGA (w kratce powyżej znakiem X należy zaznaczyć jeden wybrany przez Wykonawcę
termin płatności faktury)
W przypadku, gdy żadna z ww. pozycji dot. termin płatności nie zostanie przez Wykonawcę
zaznaczona, Zamawiający uzna, że termin płatności wynosił będzie 30 dni, co jest
równoznaczne z przyznaniem 0 punktów w powyższych kryteriach oceny ofert.
W przypadku, zaznaczenia więcej niż jednej pozycji (kwadrat) Zamawiający przyjmie termin
płatności dłuższy i przyzna według pozycji w tabeli odpowiednią ilość punktów.

5.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie wskazanym w SIWZ tj.
od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 października 2017 r.

6.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy żadnych zastrzeżeń.

7.

Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9.

Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
oświadczam/y,

że:

zamierzamy

powierzyć

wykonanie

następujących

części

zamówienia podwykonawcy/com 4)
Lp.

Opis części zamówienia oraz wskazanie nazw firm podwykonawców

10. Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.)*/Oświadczamy,
że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów

o zwalczaniu

nieuczciwej

konkurencji.

Informacje

takie

zawarte

są w następujących dokumentach )* …………………………………………………….....
11. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) …………………………………….
2) …………………………………….
3) ……………………………………..

4) ……………………………………..
5) ……………………………………..
6) ……………………………………..
7) ……………………………………..

…………………………………………………………
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do SIWZ
Zamawiający:
Gmina Miejska Wałcz
reprezentowana przez
Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
Wykonawca:
………………………………
………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………
………………………………
(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
oraz
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa 6 mieszkań
o niskim standardzie na 3 mieszkania pełno standardowe w budynku wielorodzinnym przy ul.
Kołobrzeskiej 5-5a w Wałczu.
prowadzonego

przez

Gminę

Miejską

Wałcz

reprezentowaną

przez

Towarzystwo

Budownictwa Społecznego sp. z o.o. oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………

(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy

Pzp

podjąłem

następujące

środki

naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………
…………...........…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………
………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

PODWYKONAWCY

NIEBĘDĄCEGO

PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

będącego/ych

podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….……

(podać

pełną

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
___________________________________________________________________________
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w

…………..…………………………………………………..……………………………

…………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której
określono warunki udziału w postępowaniu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w…………………………………………… (wskazać
dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału
w

postępowaniu),

polegam

na

zasobach

następującego/ych

podmiotu/ów:

………………………
..…………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………….., w następującym zakresie: ………………..
…………………………………………………………………………………………………
……………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Załącznik Nr 4 do SIWZ
....................................................................
....................................................................
....................................................................
(Nazwa i adres wykonawcy)
...................................., dnia ....................... 2016 r.

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ
GRUPY KAPITAŁOWEJ
zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy
Na

potrzeby

postępowania

przetargowego

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn. Przebudowa 6 mieszkań o niskim standardzie na 3 mieszkania pełno standardowe w
budynku wielorodzinnym przy ul. Kołobrzeskiej 5-5a w Wałczu prowadzonego przez Gminę
Miejską Wałcz reprezentowaną przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.,
oświadczam, co następuje:
 należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt. 23 ustawy,
w załączeniu przedkładam listę *
 nie należę do grupy kapitałowej *
* niepotrzebne skreślić
....................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyżej

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)

Załącznik nr 5 do SIWZ
.................................................
( pieczęć Wykonawcy )
WYKAZ PRAC PODOBNYCH
Ja (My), niżej podpisany (ni) ................................................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
.........................................................................................................................................................................................................................................
(pełna nazwa Wykonawcy)
.........................................................................................................................................................................................................................................
(adres siedziby Wykonawcy)
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w postępowaniu na:
Przebudowa 6 mieszkań o niskim standardzie na 3 mieszkania pełno standardowe w budynku wielorodzinnym przy ul. Kołobrzeskiej 5-5a
w Wałczu.
przedstawiam(y) następujące informacje:
L.p
..
1.
2.
3.

Opis (rodzaj)
pracy podobnej

Podmiot zlecający
prace

Miejsce
wykonania

Data
Wykonania
(rozpoczęcie i
zakończenie)

Wartość
wykonanych
prac brutto

Doświadczenie własne
Wykonawcy/ oddane do
dyspozycji przez inny
podmiot
Własne/oddane do
dyspozycji*
Własne/oddane do
dyspozycji*
Własne/oddane do
dyspozycji*

* niewłaściwe skreślić lub wypełnić
Do wykazu robót należy dołączyć dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
..............................., dn. ...............................
.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy,
w przypadku oferty wspólnej podpis pełnomocnika wykonawców)

Załącznik nr 6 do SIWZ
...........................................
(pieczęć Wykonawcy)
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
Ja (My), niżej podpisany (ni).......................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
.....................................................................................................................................................
(pełna nazwa Wykonawcy)
.....................................................................................................................................................
(adres siedziby Wykonawcy)
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w postępowaniu na:

Przebudowa 6 mieszkań o niskim standardzie na 3 mieszkania pełno standardowe w budynku
wielorodzinnym przy ul. Kołobrzeskiej 5-5a w Wałczu.
oświadczamy, że w wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby:

Imię i nazwisko

Kwalifikacje
zawodowe,
doświadczenie i
wykształcenie

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

Zakres
wykonywanych
czynności

Podstawa do
dysponowania
daną osobą

.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy,
w przypadku oferty wspólnej podpis pełnomocnika
wykonawców)
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Załącznik nr 7 do SIWZ
.................................................
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEŃ
Ja (My), niżej podpisany (ni) .......................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
.....................................................................................................................................................
(pełna nazwa Wykonawcy)
.....................................................................................................................................................
(adres siedziby Wykonawcy)
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w postępowaniu na:

Przebudowa 6 mieszkań o niskim standardzie na 3 mieszkania pełno standardowe w budynku
wielorodzinnym przy ul. Kołobrzeskiej 5-5a w Wałczu.

oświadczam(my), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
(wymienione w załączniku nr 6 do SIWZ), posiadają wymagane uprawnienia.

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

....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy,
w przypadku oferty wspólnej podpis pełnomocnika
wykonawców)
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Załącznik nr 8 do SIWZ
..............................................................
(pieczęć wykonawcy)
ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonana zamówienia
Ja(/My) niżej podpisany(/ni) …………………………….……………..……………… będąc
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

upoważnionym(/mi) do reprezentowania:
…………………………….………………………………….………………………………
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

o ś w i a d c z a m(y),
że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), odda Wykonawcy:
…………………………………………………………………....……………………………..
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji w trakcie realizacji zamówienia niezbędne zasoby1…………………………….
………………………………………………………………………………………………….
(zakres udostępnianych zasobów)

na potrzeby wykonana nw. zamówienia:
Przebudowa 6 mieszkań o niskim standardzie na 3 mieszkania pełno standardowe w budynku
wielorodzinnym przy ul. Kołobrzeskiej 5-5a w Wałczu.
Sposób wykorzystania ww. zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia2:
…………........…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Charakteru stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą3:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.
…………………………………………..

…….……………………………………

(miejsce i data złożenia oświadczenia)

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu
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podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)
________________________________________________________________________________
1.

2.

3.

Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku:
 Zdolności techniczne lub zawodowe
 zdolności finansowe lub ekonomiczne
np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. 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, taki dokument powinien
zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.
np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy.
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