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I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Miejska Wałcz, Pl. Wolności 1, 78 – 600 Wałcz NIP 765 - 160 – 28 – 96
reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
78-600 Wałcz

ul. Budowlanych 9/2

tel. (67) 258 50 53
REGON: 330977966

NIP: 765-15-10-295

e-mail: tbswalcz@tbswalcz.pl

www.tbswalcz.pl

oraz Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

j.w. działające w imieniu

własnym
(zwane dalej „Zamawiający”) zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wymaganiami
określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”).
Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ.
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów,
oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
Strona internetowa Zamawiającego: www.tbswalcz.pl
Godziny pracy Zamawiającego:

II.

a.

poniedziałek od 7.00 do 16.30

b.

wtorek – czwartek od 7.00 do 15.00

c.

piątek od 7.00 do 13.30
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust.
1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.:
Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm. – zwaną dalej „PZP”) oraz aktów wykonawczych
do PZP.
2. Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
3. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość najpierw dokonania oceny
ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Miejska Wałcz, Pl. Wolności 1,
78 – 600 Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
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78-600 Wałcz, ul. Budowlanych 9/2; tel. (67) 258 50 53; REGON: 330977966; NIP: 765-1510-295; e-mail:tbswalcz@tbswalcz.pl; www.tbswalcz.pl;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w jest Pani Grażyna Wysocka, kontakt:
tbswalcz@tbswalcz.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Przebudowa
budynku mieszkalnego wielorodzinnego na mieszkania chronione wraz z rampami
zewnętrznymi dla osób niepełnosprawnych, przy ul. Kilińszczaków 23 w Wałczu – II
postępowanie”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
e) zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

3

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.

Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na mieszkania chronione
wraz z rampami zewnętrznymi dla osób niepełnosprawnych - na terenie dz. nr
4062; przy ul. Kilińszczaków 23 w Wałczu, obr. 0001 m. Wałcz

2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Budynek podlegający przebudowie znajduje się na terenie dz. nr 4062 przy ul.
Kilińszczaków 23 w Wałczu w zabudowie śródmiejskiej i usługowej. Budynek
stanowi część ciągu zabudowy kamienicowej pierzei ul. Kilińszczaków. Przedmiotowy
budynek jest w kształcie litery L z węższą podłużną częścią wysuniętą w stronę
podwórza w tylnej części północnej. Od strony wschodniej i zachodniej działka
oddzielona jest od granic sąsiednich murkami oporowymi. Budynek posiada dostęp
do drogi publicznej krajowej (wyłącznie w zakresie dojścia do lokali usługowych
w parterze) oraz pośrednio do drogi publicznej, ul. Królowej Jadwigi poprzez układ
dróg wewnętrznych, istniejącym zjazdem na drogę wewnętrzną. Miejsca postojowe
istniejące przy drogach wewnętrznych.
Budynek posiada zasilanie w media w zakresie instalacji: wodno-kanalizacyjnej,
deszczowej, elektroenergetycznej oraz gazowej. Zasilanie budynku na potrzeby
inwestycji ulegną zmianie, rezygnacja z zasilania w gaz. Ogrzewanie budynku
planowane z sieci ciepłowniczej na podstawie warunków przyłączeniowych
wydanych przez ZEC Wałcz.
Miejsca postojowe istniejące na terenie przyległym - bez zmian.
Miejsce do gromadzenia odpadów stałych - bez zmian, na zasadach dotychczasowych,
na terenie należącym do Inwestora znajdują się pojemniki na odpady.

3.

Na terenie inwestycji planuje się wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych z tyłu budynku dla zapewnienia dostępu do mieszkań w budynku od strony podwórza dla osób niesprawnych
ruchowo. Różnica terenu od miejsca wejścia na teren działki nr 4062 do poziomu wejścia na
spocznik wejściowy wynosi 1,84m (na podstawie pomiarów geodezyjnych). Pierwsze trzy
pochylnie z poziomu terenu (rzędna 114,9m n.p.m.) komunikacji ogólnodostępnej z chodnika
na teren działki objętej inwestycją na projektowaną rzędną 116,08m n.p.m., następnie dwie
pochylnie zlokalizowane wzdłuż wschodniej granicy przy murze oporowym oddzielającym
sąsiednią działkę do spocznika przed wejściem do budynku. Zarówno na jeden jak i na drugi
poziom prowadzą także schody zewnętrzne. Istniejące przeznaczone są do rozbiórki.
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4.

Zakres i kolejność wykonania robót:

- ogrodzenie terenu objętego inwestycją, zamontowanie tablicy informacyjnej z numerami
telefonów alarmowych;

- przygotowanie placu budowy;
- rozbiórka istniejących elementów, nawierzchni utwardzonych kolidujących z projektowaną
zabudową;
- oczyszczenie terenu;
- roboty ziemne i wykopy pod projektowane elementy zagospodarowania terenu (zewnętrzne
biegi schodowe, pochylnie dla niepełnosprawnych, murki oporowe);
- wykonanie zewnętrznego oświetlenia;
- docieplenie ścian zewnętrznych;
- przebudowa ścian istniejących (przebicia, zamurowania);
- budowa projektowanych ścian w konstrukcji lekkiej;
- rozbiórka istniejącej klatki schodowej;
- częściowa wymiana istniejącego stropu drewnianego w obrębie nowo projektowanej klatki
schodowej;
- montaż wewnętrznej windy dwu-przystankowej;
- demontaż istniejącej stolarki okiennej i montaż nowej;
- demontaż istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej, montaż nowej;
- wykonanie izolacji wewnętrznych w budynku;
- roboty instalacyjne;
- montaż nowych pionów wentylacji grawitacyjnej, wyprowadzenie ponad dach;
- roboty dekarskie związane z projektowanymi kominami wentylacji grawitacyjnej;
- zbicie istniejących tynków ściennych;
- wykonanie tynków i nowych warstw posadzkowych;
- roboty wykończeniowe aranżacji wewnątrz i na zewnątrz budynku;
- wykonanie nawierzchni utwardzonych oraz ramp dla niepełnosprawnych w obrębie działki
nr 4062;
- montaż balustrad zewnętrznych.
5.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
a) Dokumentacja projektowa - załącznik nr 9 do SIWZ,
c) Warunki techniczne nr 12/XI/17 Wydane przez ZEC Wałcz – załącznik nr 10 do SIWZ,
UWAGA! Dołączone do SIWZ przedmiary robót (załącznik nr 2 do SIWZ) mają charakter
pomocniczy i nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia i podstawy wyceny ofert.
Przedmiary robót nie determinują zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w
przedmiarach robót zestawienie ma jedynie zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcom w
oszacowaniu kosztów inwestycji. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia
opisu przedmiotu zamówienia i nie są wyłączną podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą
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wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić
Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca
musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
5. Informacje na temat rozwiązań równoważnych
a. W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej Zamawiający określił przedmiot
zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia dopuszcza
się możliwość składania ofert równoważnych.
b. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy
w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych
parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń.
c. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych
wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych równoważnych z opisem
wskazanym przez Zamawiającego. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność,
przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo
i wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość
zaoferowania produktów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu,
natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w dokumentacji
technicznej.
d. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji
art. 30 ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane
spełniają warunki określone przez Zamawiającego.
e. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych dokumenty dołączone do oferty na
potwierdzenie równoważności będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji
projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez
Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu „nierównoważności”
zaproponowanych rozwiązań równoważnych.
6. W przypadku gdy wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych
materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały
i urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia
Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane
lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć
realizację robót budowlanych lub usług.
9.

Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się w terenie z miejscem realizacji zamówienia oraz
zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania, złożenia oferty
i podpisania umowy.
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10. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przez Wykonawcę będzie obustronnie
podpisane protokołu przekazania terenu budowy. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie
wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z opisem przedmiotu
zamówienia.
11. Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia terenu 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.
12. 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.
13. Wykonawca realizujący zamówienie zapewni wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi
przez osobę/osoby posiadające/cą stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach:
a) konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń;
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczeń;
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;
Uprawnienia te muszą być wydane na podstawie ustawy Prawo Budowalne i Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014, poz. 1278) lub inne odpowiednie wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia.
UWAGA! Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2017 r., poz. 1332) 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
7

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.
UWAGA! Zamawiający dopuszcza wskazanie kilku osób, których łączny zakres
uprawnień będzie obejmował specjalności wymienione w rozumieniu ww.
rozporządzenia. Zamawiający dopuszcza jednocześnie wskazanie jednej osoby, która
będzie posiadała kwalifikacje w kilku specjalnościach.
Zmiana osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik/kierownicy
budowy), w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania budowy,
wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego.
14. Wykonawca zapewni na własny koszt transport odpadów do miejsc ich wykorzystania
lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytwarzający odpady
zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:
 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z
późniejszymi zmianami);
 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późniejszymi
zmianami).
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązany jest stosować z uwzględnieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
15. 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 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). Na żądanie
Zamawiającego Wykonawca okaże certyfikaty zgodności z polskimi normami lub aprobaty
techniczne, atesty, deklaracje zgodności itd., każdego używanego na budowie wyrobu
budowlanego.
16. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje wynagrodzenie
ryczałtowe, zgodnie z zapisami wzoru umowy.
18. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności w zakresie realizacji zamówienia (zgodnie z art. 29 ust. 3a w związku z art.
36 ust. 2 pkt 8a lit. a-c ustawy PZP), których wykonanie polega na wykonywaniu pracy
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.).
19. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób na umowę o pracę:
a) Zatrudnienie osób wykonujących czynności określone w ust. 19 litera c) na podstawie
umowy o pracę;
b) Okres wymaganego zatrudnienia: czas realizacji przedmiotu zamówienia,
c) Rodzaj czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione na umowę o prace:
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wykonywanie prac fizycznych przy robotach budowlanych i instalacyjnych
objętych zakresem zamówienia w tym operatorów sprzętu.

20. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ustępie 19. litera „c”
czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem
liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów,
nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny
być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych.
21. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez
zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako
niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 19 litera „c” czynności.
22. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez
Państwową Inspekcję Pracy.
23. Gdy Wykonawca nie przedłoży oświadczeń lub dowodów, o których mowa w ust. 21,
zobowiązany będzie, każdorazowo za każdy stwierdzony przypadek, do zapłacenia kary
umownej Zamawiającemu w okresie realizacji umowy w wysokości brutto 2.000 zł.
24. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub pracodawcę przed
zakończeniem tego okresu Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę na to miejsce innej osoby. W przypadku, gdy z różnych przyczyn stosunek
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pracy zostanie rozwiązany a Wykonawca nie zatrudni w miejsce brakującej osoby innej
na podstawie umowy o pracę, zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu
w wysokości brutto 100 zł – za każdego niezatrudnionego, za każdy dzień w okresie realizacji
umowy.
25. Przedmiot zamówienia określony według kodów Wspólnego Słownika Zamówień
(CPV):

Przedmiot główny

Przedmiot uzupełniający

KOD CPV

NAZWA

45000000-7

Roboty budowlane

45111300-1

Roboty rozbiórkowe

45210000-2

Roboty budowlane w zakresie
budynków

45300000-0

Roboty instalacyjne w
budynkach

45400000-1

Roboty wykończeniowe w
zakresie obiektów
budowlanych

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I GWARANCJA
1. Termin realizacji zamówienia: stanowi kryterium oceny ofert, przy czym najdłuższy
dopuszczony przez Zamawiającego czas realizacji zamówienia to do 30.04.2020r.
2. Zamawiający przewiduje odbiór końcowy, którego przedmiotem będzie odbiór całości
przedmiotu zamówienia w terminie o którym mowa w ust. 1
3. Okres gwarancji jakości:
Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty
budowlane oraz zamontowane urządzenia i materiały na okres wskazany w formularzu
ofertowym. Długość okresu gwarancji - stanowi również kryterium oceny oferty.
Zamawiający określa go na okres w przedziale od 36 miesięcy (termin minimalny) do
60 miesięcy (termin maksymalny) od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające
z przepisów kodeksu cywilnego w terminach określonych - niezależnie od uprawnień z tytułu
gwarancji.
Udzielając gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatne czynności serwisów i przeglądów
gwarancyjnych w okresie udzielenia gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien
ten koszt uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku,
chyba że gwarancja producenta danego urządzenia wymaga częstszych przeglądów
gwarancyjnych.
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4. Termin realizacji zamówienia i termin gwarancji stanowią kryteria oceny ofert.
V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W przypadku zamówienia zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 i 1b ustawy Pzp o udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a. zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że
dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi
do kierowania robotami w specjalnościach
 konstrukcyjno – budowlanej;
 instalacyjnej w zakresie
i elektroenergetycznych;

sieci,

instalacji

i

urządzeń

elektrycznych

 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
z aktualnymi uprawnieniami zawodowymi wydanymi na podstawie ustawy Prawo
Budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
2014, poz. 1278) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które
zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( t. jedn. Dz. U. z 2013, poz. 1409 z późn. zm.)
oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 66).
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na
podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę na zasadzie SPEŁNIA/NIE
SPEŁNIA
UWAGA:
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1332 ze zmianami) 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 wskazana przez Wykonawcę w złożonych dokumentach
wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o
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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 oraz 24 ust.
5 pkt. 8) ustawy Pzp, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP Zamawiający wykluczy z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki
dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
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. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem
wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający
wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
7. 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 3 do SIWZ.
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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
na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

zobowiązany

jest

złożyć

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 5 do SIWZ.
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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. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp (spełnienie
warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia wykonawcy), jeżeli zamawiający
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zmianami).
9. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca który złożył ofertę 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 2017 r., poz. 1785 ze zmianami).
10. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca który składający ofertę na zobowiązany
złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty, w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu:
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a. 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.
b. oświadczenie o posiadaniu odpowiednich uprawnień przez osoby wskazane w wykazie
osób (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ).
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Oświadczenie należy
złożyć w oryginale.
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 2017 r., poz. 570 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.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia należy złożyć jedno wspólne oświadczenie.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
15

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 Pzp, 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 Pzp.
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.
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c. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
doosoby 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 2017 r., poz. 1481 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 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,
do Zamawiającego przekazywane:

inne

informacje

oraz

pytania

kierowane

a. listownie należy kierować na adres Zamawiającego: Towarzystwo Budownictwa
Społecznego sp. z o.o., ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz
b. 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 drogi
elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed
upływem wyznaczonego terminu.
8. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1,
lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego
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wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
9. Art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp ma również zastosowanie w odniesieniu do listy podmiotów
należącej do tej samej grupy kapitałowej lub do informacji o należeniu do niej.
10. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
11. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
IX.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:
a) w sprawach proceduralnych:
imię i nazwisko: Bartosz Rot
tel. 505-893-511
b) w sprawach przedmiotu zamówienia:
imię i nazwisko: Monika Rudnicka
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:
28.450,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy czterysta pięćdzieisąt i 00/100 PLN)
1. 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.
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2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego.
3. Termin i miejsce wniesienia wadium:
a. w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na
konto Zamawiającego w Banku Pekao S.A. nr 47 1240 3712 1111 0000 4365 3252
z dopiskiem – „Przebudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego
na mieszkania chronione wraz z rampami zewnętrznymi dla osób
niepełnosprawnych, przy ul. Kilińszczaków 23 w Wałczu – II postępowanie”.
4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem
i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich
siedzib, nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego, nazwę zamówienia;
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
c) kwotę gwarancji;
d) termin ważności gwarancji;
e) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, (nie później niż w ciągu 30 dni od daty
zgłoszenia żądania), w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4 a
i art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.
5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
6. Wadium musi być wniesione na cały okres związania z ofertą.
7. Wadium w pieniądzu musi zostać wniesione i być widoczne na koncie Zamawiającego przed
otwarciem ofert.
8. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz w wymaganej wysokości skutkuje
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
9. 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.
10. 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.
11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
12. 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.
13. 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.
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14. 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 należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
15. 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.
16. 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.
17. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
18. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie pkt 14 jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego.
19. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający
zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
20. 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, to jest już od wyznaczonego dnia składania ofert włącznie.
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,
z zastrzeżeniem o którym mowa w art. 93 ust. 4 ustawy PZP.
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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. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
7. Ofertę należy sporządzić według formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ).
8. 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 2017 r., poz. 570 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.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww.
oświadczenie należy złożyć w oryginale.

9. 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.
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10. 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.
11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy są poświadczane za zgodność
z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę.
12. 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.
13. Każda zapisana strona oferty powinna być podpisana przez osobę uprawnioną
do podpisywania oferty.
14. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę.
15. 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
oraz Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. j.w.
OFERTA W POSTĘPOWANIU NA:

„Przebudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego na mieszkania chronione
wraz z rampami zewnętrznymi dla osób niepełnosprawnych, przy ul. Kilińszczaków
23 w Wałczu – II postępowanie”
NIE OTWIERAĆ PRZEZ GODZ 9.15 DNIA 27.03.2019 r.
…………………………………………………………………………………………………
16. 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. z 2018 r., poz. 419 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:

22

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.
17. W przypadku nie zabezpieczenia przez w ofercie informacji zastrzeżonych zgodnie
z postanowieniami niniejszej instrukcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec
Zamawiającego.
18. 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.
19. 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”.
20. 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 ORAZ SPOTKANIA Z
WYKONAWCAMI
1. Zamawiający nie zorganizuje spotkania z Wykonawcami.
2. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat), w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

27.03.2019 r.

do godziny

9:00

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

27.03.2019 r.

o godzinie

9:15

4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Zamawiający nie odpowiada za ewentualne problemy powstałe w wyniku złego zaadresowania
oferty lub jej opisania w sposób inny niż wymagany w SIWZ.
6. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inna drogą, np. pocztą kurierską,
o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty
do Zamawiającego.
7. Zamawiający niezwłocznie
bez jej otwierania.

zwraca

ofertę,

która

została

złożona

po

terminie,
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XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena oferty będzie stanowić umowną cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu
zamówienia opisanego w SIWZ.
2. Ceną oferty będzie wartość brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
3. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014
r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915) za wykonanie
przedmiotu zamówienia.
4. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające
wprost z SIWZ, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej jak również w nich nie
ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Cena oferty musi zawierać
w szczególności koszty związane z wykonaniem robót budowlanych wraz z kosztami
zorganizowania, zagospodarowania i późniejszą likwidacją placu budowy, zabezpieczenia placu
budowy zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami
wykonanych robót oraz koszty doprowadzenia placu budowy do stanu pierwotnego
po zakończeniu realizacji robót budowlanych i inne koszty wynikające z SIWZ i załączonego
projektu umowy. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu
zamówienia i nie są wyłączną podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia
ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na
podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć
wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
5. Oferta musi zawierać cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
niezbędne do jego należytego wykonania z uwzględnieniem wszystkich, badań, opłat i
podatków w szczególności:
a) koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające z postanowień umowy,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów, norm, decyzji, warunków
technicznych, zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także
z technologii wykonania robót, konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu
zamówienia,
b) koszty związane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy w tym ubezpieczeniem terenu
budowy od wszelkich szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej dotyczącej ludzi, robót, kradzieży, ognia i
innych zdarzeń losowych a także od odpowiedzialności cywilnej za szkody i od następstw
nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich powstałych
w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdów
mechanicznych.
c) koszty wszelkich robót przygotowawczych, w szczególności zagospodarowania terenu
budowy, organizacji i utrzymania zaplecza socjalno-magazynowego budowy, ogrodzenia
terenu budowy, zrealizowania we własnym zakresie punktów poboru wody i energii
elektrycznej, a także koszty zużycia wody i energii elektrycznej.
d) koszty badań, prób, testów, odbiorów technicznych, rozruchów i regulacji w tym
zgłoszenia zamontowanych urządzeń w imieniu inwestora do Urzędu Dozoru
Technicznego,
e) opłaty za zajęcia chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz
koszty tymczasowej organizacji ruchu,
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f) koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i zaplecza oraz terenów przyległych
bezpośrednio z nim sąsiadujących,
g) koszty przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej,
h) należny, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatek VAT
i) koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim
urządzeniami,
j) koszty dozoru budowy,
k) koszty związane z wywozem i utylizacją nieczystości stałych i płynnych,
l) koszty przygotowania i opracowania dokumentacji odbiorowej, koszty badań i prób
niezbędnych do realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy.
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj] towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
7. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do
przepisu § 5 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie
zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz
listy towarów i usług ( Dz. U. Nr z 2008r nr 212 poz. 1337] Cenę oferty zaokrągla się do
pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr. pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe
zaokrągla się do 1 grosza.
8. Stawkę podatku VAT określa Wykonawca w swojej ofercie.
9. Rozliczenia będą prowadzone w PLN.
10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
11. Ewentualne uwagi do SIWZ należy zgłaszać Zamawiającemu przed terminem składania ofert.
Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego udzielone
Wykonawcom w związku z ich zapytaniami.
12. Cena oferty określona przez Wykonawcę jest stała w okresie realizacji umowy i nie będzie
podlegała zmianom ani waloryzacji. Ryzyko ustalenia wynagrodzenia w formie ryczałtu
spoczywa na Wykonawcy.
13. Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy :
a. Oczywiste omyłki pisarskie;
b. Oczywiste omyłki rachunkowe
dokonanych poprawek;

z

uwzględnieniem

konsekwencji

rachunkowych

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.
14. Zawiadomienie o:
a. dokonanych poprawkach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego
oferta została poprawiona,
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b. dokonane poprawki omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny będą miały swoje
konsekwencje w ocenie oferty,
15. Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawców akceptacji poprawionych omyłek
rachunkowych w obliczeniu ceny oferty.
16. 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. z 2017 r., poz. 847, 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.
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 (G)

30%

3

Termin realizacji przedmiotu zamówienia (T)

10%
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3. W kryterium ceny ocenie poddana zostanie cena oferty brutto podana w „Formularzu
ofertowym” (wg. wzoru zał. nr 1 do SIWZ).
Przyznawanie ilości punktów
wg następującego wzoru:

poszczególnym

ofertom

odbywać

się

będzie

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 w miesiącach
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 30%
najdłuższy

okres

gwarancji

spośród

złożonych ofert
Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 30 punktów.
5. W kryterium termin realizacji przedmiotu zamówienia ocenie poddany zostanie
zadeklarowany przez Wykonawcę termin wykonania zamówienia. Punkty zostaną przyznane
w następującej wysokości:

 jeżeli Wykonawca zadeklaruje wykonanie zamówienia w terminie do 30.04.2020 r.
otrzyma 0 pkt;

 jeżeli Wykonawca zadeklaruje wykonanie zamówienia w terminie do 31.03.2020 r.
otrzyma 5 pkt;

 jeżeli Wykonawca zadeklaruje wykonanie zamówienia w terminie do 28.02.2020 r.
otrzyma 10 pkt;
Jeżeli Wykonawca zadeklaruje w ofercie inny termin wykonania zamówienia niż
do 30.04.2020 r., do 31.03.2020 r., do 28.02.2020 r. Zamawiający do oceny oferty,
przyjmie termin realizacji przedmiotu zamówienia przypadający na do 30.04.2020 r.
– za co Wykonawca otrzyma 0 pkt.
Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 10 punktów.
6. Łączna punktacja oferty stanowi sumę punków uzyskanych przez daną ofertę
w poszczególnych kryteriach wyboru. Maksymalna ilość punktów przyznana ofercie może
wynosić 100,00 pkt.
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7. Ocenie w oparciu o ww. kryteria wyboru oferty poddane będą wyłącznie oferty niepodlegające
odrzuceniu.
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie podlega odrzuceniu
i uzyska najwyższą liczbę punktów.
9. 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.

Prawo Zamówień Publicznych wymaga formy pisemnej umowy, która może zostać zawarta po
terminie przewidzianym na wniesienie odwołania lub po ostatecznym jego rozstrzygnięciu.

2.

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

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 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 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

2.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (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.

służyło

pokryciu

roszczeń
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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 w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie
i bezwarunkowo,
na
pierwsze
żądanie
Zamawiającego
(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 4 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
4 do SIWZ.
XX.

OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

1.Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części.
XXI. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 i 7 USTAWY PZP
1. Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy PZP.
XXII. DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ
1. Zamawiający nie będzie zawierał z Wykonawcami umów ramowych.
2.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

3. Zamawiający nie przewiduje
najkorzystniejszej oferty.

zastosowania

aukcji

elektronicznej,

przy

wyborze

4. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
5.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem
o którym mowa w art. 93 ust. 4 ustawy PZP.
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6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
7. Zamawiające nie przewiduje rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach
obcych.
8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
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 Pzp przysługują środki ochrony prawnej.
2. Środki ochrony prawnej, o których mowa w ust. 1 określone są w dziale VI ustawy Pzp
(art. 179 -198g).
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
4. 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.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
6. 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.
7. 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.
8. 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
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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;
9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 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.

10. 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.
11. 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.
12. Wykonawca na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy Pzp może w terminie przewidzianym
do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy
Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie.
XXIV. ZAŁACZNIKI DO SIWZ
1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ;
2. Przedmiary robót – załącznik nr 2 do SIWZ;
3. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 3 do SIWZ
4. Wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.
5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 5
do SIWZ.
6. Wykaz osób – załącznik nr 6 do SIWZ.
7. Zobowiązanie podmiotu trzeciego – załącznik nr 7 do SIWZ.
8. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień – załącznik nr 8 do SIWZ.
9. Dokumentacja projektowa – załącznik nr 9 do SIWZ.
10. Warunki techniczne nr 12/XI/17 Wydane przez ZEC Wałcz – załącznik nr 10 do SIWZ,
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