SPECYFIKACJA ISTOTNYCH W ARUNKÓW ZAMÓW IENIA

Nazwa zamówienia:
Remont i modernizacja kuchni w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wietrzychowicach
Nr: 2/2019

Zamawiający: Zespół Szkolno Przedszkolny w Wietrzychowicach , Wietrzychowice 64, 33-270
Wietrzychowice

e-mail:spwietrzychowice@gmail.com
Faks: 14 6418016
Tel.: 14 6418016
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Roboty budowlane
CPV :
45000000-7
45212000-6
45111300-1
45453000-7
45400000-1
45317300-5
45311000-0
45316000-5
45311200-2
45332000-3
45331000-6

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie pr ze t ar gu
n ie o gra n ic zo n e go ( ar t . 10 w związku z art. 39 i innymi) - zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Rozdział I
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.Nazwa zamówienia: Remont i modernizacja kuchni w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Wietrzychowicach.
2. Określenie przedmiotu zamówienia.
Niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych określonych w dokumentacji
projektowej oraz w STWiORB. W tym min.: remont i modernizacja kuchni wraz z instalacjami
sanitarnymi i elektrycznymi.
Szczegółowy zakres prac określony został w dokumentacji projektowej oraz STWiORB, Opis
przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. do SIWZ.
Elementy do wyceny dla poszczególnych części zostały ujęte w przedmiarach robót stanowiących
załącznik do SIWZ.
W przypadku, gdy w materiałach przetargowych pojawią się nazwy materiałów, towarów lub urządzeń
ze wskazaniem producenta, znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego
procesu charakteryzującego konkretne produkty lub usługi, albo normy, aprobaty, specyfikacje i
systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy PZP, oznacza to, że Wykonawca ma prawo
zastosować inny materiał, produkt lub towar równoważny tj. posiadający nie gorsze parametry
techniczne, jakościowe i użytkowe. Wszelkie nazwy własne podane w OPZ należy traktować jako
przykładowe. Podobnie w przypadku podania koloru z palety konkretnego wykonawcy chodzi o kolor
najbardziej zbliżony.
3.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w trybie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy PZP.
4.Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
5.Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa).
6.Termin wykonania zamówienia: 02.12.2019r.
7.Informacje w zakresie podwykonawstwa.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
Podwykonawcom oraz poda firmy Podwykonawców, (jeżeli są znane).
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w
stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Wykazu Podwykonawców biorących udział w realizacji
zamówienia zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy - zał. nr 4 do SIWZ.
8.Informacje w zakresie wymagań dotyczących zatrudniania na podstawie umów o pracę.
Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).
Wykaz czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, zawarty jest w projekcie umowy.
Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP,
uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których
mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, jak również
określenie rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących
czynności w trakcie realizacji zamówienia, zawarte są we wzorze umowy - zał. 4 do SIWZ.

Rozdział II
WYMAGANIA PODMIOTOWE. JAKIE MUSZA SPEŁNIAĆ WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIE O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ORAZ SPOSÓB ICH WERYFIKACJI
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu,
- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 3.
1. Podstawy wykluczenia
2.1. Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
1)w stosunku do którego zachodzi przynajmniej jedna z okoliczności określonych w art. 24 ust. 1
ustawy PZP,
2)w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978,
1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
3)który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
4)jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP, uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy PZP
z:
a) Zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy PZP
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób
niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
5)który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z
Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania
umowy lub zasądzenia odszkodowania;
2.2. Wykluczenie Wykonawcy w okolicznościach wskazanych w pkt 2.1. następuje zgodnie z art. 24
ust.7 PZP.
2.3.Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 I 14 oraz 16-20 lub ust.
5 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania
tego zakazu.
2.4.Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 2.3.
2.5.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.
2.6.Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
2.7.Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2.8.Celem wykazania braku podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 2.1 Wykonawcy składają
oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 4, w sposób i w trybie tam określonym.
3.Warunki udziału w postępowaniu
3.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych
wymagań;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku
szczegółowych wymagań;
3) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku
szczegółowych wymagań;
3.2. Dysponowanie zasobami innych podmiotów
1)Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2)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.
3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy PZP.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
6) W celu wykazania wobec podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca, braku istnienia
podstaw wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków
udziału w postępowaniu Wykonawcy składają oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 4, w sposób
i w trybie tam określonym.
7) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o
którym mowa w pkt 3.2.1) nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, określoną w niniejszej SIWZ
3.3. 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.
3.4 Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne).
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o zamówienie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą pełnomocnictwo dla
pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwa takie należy
złożyć w oryginalne lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, określone warunki
winien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie.
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia odnośnie żadnego
z nich nie mogą istnieć podstawy wykluczenia wskazane w pkt 2.1
3.5. Celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 3.1.,
Wykonawcy składają oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 4, w sposób i w trybie tam
określonym.
4.Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku
podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowania
4.1. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTA
1) OŚWIADCZENIE WSTĘPNE : Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie w przedmiocie:
a) braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu;
b) spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą w formie pisemnej na formularzu
udostępnionym w ramach niniejszej SIWZ lub na innym formularzy z zachowaniem treści załącznika
do SIWZ - wzór przedmiotowych oświadczeń stanowi zał. 2 do SIWZ.
2) 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 pkt 4.1.1)
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o
których mowa w pkt 4.1.1) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4) ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU
W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć zobowiązania
tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia, w celu udowodnienia Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności należy określić :
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Przedmiotowe zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą.
5) Inne dokumenty składane wraz z ofertą:
a) wycenione tabele elementów scalonych,
b) pełnomocnictwa - jeżeli dotyczą.
4.2. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (protokołu z otwarcia ofert), 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.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przedmiotowe oświadczenie składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej na formularzu udostępnionym w ramach
niniejszej SIWZ - wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi zał. 3 do SIWZ.

4.3. WŁAŚCIWE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA PODMIOTOWE SKŁADANE NA WEZWANIE
ZAMAWIAJĄCEGO
1) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona
najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy PZP:
a)W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty i
oświadczenia:
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy PZP.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie, składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
- w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w stosunku do podmiotów, na zasobach których
polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, Wykonawca na wezwanie
Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w niniejszym
punkcie ich dotyczące.
2) 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, 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 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,
Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty.
3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
W przypadku, o którym mowa w pkt 4.3.3., Zamawiający może zażądać od Wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie
przez Zamawiającego dokumentów.
4) Zamawiający wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP.
5) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy
do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
4.4.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 ustawy
PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia 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.

4.5 Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania
4.6 Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy PZP przewiduje możliwość w pierwszej kolejności
dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
Rozdział III
INFORMACJE PROCEDURALNE
1.Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres
Zamawiającego.
Do kontaktu z Wykonawcami uprawniony jest:
- Michał Wolak
2.Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
2.1Na gruncie prowadzonego postępowania komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się:
-za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),
-osobiście,
-za pośrednictwem posłańca,
-za pomocą faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844
oraz z 2016 r. poz. 147 i 615),
z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy składania poszczególnych oświadczeń i dokumentów
określonych w niniejszej SIWZ.
2.2Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkolno Przedszkolny w Wietrzychowicach ,
Wietrzychowice 64, 33-270 Wietrzychowice
adres e-mail: spwietrzychowice@gmail.com

faks: 14 641 80 16
2.3 W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują - z zastrzeżeniem wymogów odnośnie poszczególnych
oświadczeń i dokumentów określonych w niniejszej SIWZ - pisemnie lub faksem albo drogą
elektroniczną na adres e-mail: spwietrzychowice@gmail.com
2.4 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2.5 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą faksu lub
drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed
upływem wyznaczonego terminu, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt otrzymania faksu lub e-mail.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez
Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią
pisma.
3.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ).
Celem usprawnienia procedury udzielania wyjaśnień na składane wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ
Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną w formie edytowalnej na adres
e-mail: spwietrzychowice@gmail.com
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym
mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym
przekazano SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści ją na stronie internetowej
Zamawiającego. W przypadku pozostawienia wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ bez rozpoznania

Zamawiający zawiadomi o niniejszym wnioskodawcę. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania
wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.
4.Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ).
Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego przy
ogłoszeniu o niniejszym zamówieniu.
5.Jeżeli zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) prowadzi do zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych na stronie internetowej Zamawiającego.
6.Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) nieprowadzącej
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym
przekazano SIWZ oraz zamieści informacje na stronie internetowej Zamawiającego.
7.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający
otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu
do składania ofert. Powiadomienie powinno być opieczętowane i dostarczone w zamkniętej,
zapieczętowanej kopercie z napisem określonym w opisie sposobu przygotowania ofert i oznaczonej
dodatkowo napisem „ZMIANA" lub „WYCOFANIE".
8.Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie.
9.Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pok. 16
10.Otwarcie ofert jest jawne.
11.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
12.Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
13.Informacje, o których mowa w pkt. 13 i 14, zostaną zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego niezwłocznie po otwarciu ofert.
14.W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących:
- treści złożonych ofert
- oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania składanych przez
Wykonawców.
15.Zamawiający poprawi w ofercie:
-oczywiste omyłki pisarskie
-oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty, przy czym omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zostaną skorygowane w następujący sposób
w następujący sposób:
1) w przypadku sumowania poszczególnych elementów, za prawidłową zostanie uznana cena
jednostkowa w tabeli elementów scalonych,
2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia/poszczególne tabele: jeżeli
obliczona cena nie odpowiada sumie cen zawartych w poszczególnych tabelach, przyjmuje się, że
prawidłowo podano ceny za części zamówienia/poszczególne tabele,
3) w każdym przypadku podstawa do korekty będzie SIWZ i jej załączniki.
Zamawiający niezwłocznie powiadomi o poprawie omyłek Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
16.W przypadku, gdyby w treści oferty, dokumentów do niej załączonych lub innych dokumentów
składanych przez Wykonawców zaistniała rozbieżność zapisu tej samej treści w sposób cyfrowy i
słowny, w ramach interpretacji przedmiotowej treści i celem rozstrzygnięcia powstałych w tym
zakresie wątpliwości rozstrzygające i podstawowe znaczenie będzie miał w pierwszej kolejności zapis
słowny danej treści.
17.Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do
przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z
odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów,
dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie:
1)oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności

projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa
od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.);
2)pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3)wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących
w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4)wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5)powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
18.W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa, o co najmniej 30% od:
1)wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy PZP lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa wyżej,
chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2)wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z
uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej
zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa wyżej.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie, podobnie jak uznanie przez Zamawiającego, że
wyjaśnienia wraz z dowodami dostarczonymi przez Wykonawcę nie potwierdzają, że cena oferty nie
jest rażąco niską, spowoduje odrzucenie oferty.
19.Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zajdą okoliczności wymienione w art. 89 pzp.
20.Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1)wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2)Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3)Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o
których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy PZP, braku równoważności lub braku spełniania wymagań
dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4)unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy PZP, informacja, o której mowa w ppkt 2,
zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający
uznał za niewystarczające.
Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ppkt. 1 i 4, na stronie internetowej
Zamawiającego.
21.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej SIWZ.
22.Jeżeli wystąpią okoliczności zapisane w art. 93 ustawy PZP Zamawiający unieważni postępowanie
o udzielenie zamówienia oraz zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie
zamówienia.
23.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
24. Przywołana numeracja ma charakter porządkowy i nie przesądza o treści dokumentów.
Rozdział IV.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1)Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Zaleca się przygotowanie oferty oraz załączników wg wzorów stanowiących załączniki do SIWZ.
3) Do oferty należy załączyć wymagane załączniki
4) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5)Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. Ofertę należy sporządzić
w języku polskim, napisaną w sposób trwały.
6)Formularz oferty i wszystkie załączone dokumenty podpisuje własnoręcznie osoba reprezentująca
Wykonawcę na podstawie wpisu do właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej albo osoba należycie umocowana przez osobę uprawnioną do
reprezentacji.

Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty musi być załączone Pełnomocnictwo, które w
swej treści wskazywać będzie uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo dołączone do
oferty musi być złożone w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z
oryginałem.
7) Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany lub poprawki (wpisów własnych) muszą
być czytelne i parafowane przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę. W przypadku, kiedy naniesione
zmiany będą nieczytelne lub będą pozostawiać dowolność interpretacji, a ze względu na swoją treść
nie będą mogły podlegać poprawie omyłki lub wyjaśnieniom, Zamawiający ofertę odrzuci.
8) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w formularzu oferty
należy wymienić dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie ze wskazaniem
Pełnomocnika do reprezentowania.
9) Do oferty należy załączyć oświadczenia i dokumenty w zakresie określonym w SIWZ. Dokumenty
dołączone do oferty stanowią jej integralną część.
10) Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec, które dokumenty dołączone
do oferty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego w
szczególności innym uczestnikom postępowania.
11) W takim przypadku Wykonawca dokumenty te zepnie w oddzielny plik opatrzony napisem:
„Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom
postępowania".
W przypadku, gdy Wykonawca w trybie art. 8 ust. 3 ustawy PZP zastrzegł w ofercie zakaz
udostępnienia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji winien on wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa, poprzez przedłożenie wraz z ofertą stosownych informacji / wyjaśnień /
dokumentów / innych materiałów. W przypadku braku wykazania przez Wykonawcę w powyższym
trybie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, dokonane przez
Wykonawcę zastrzeżenie zostanie uznane za bezskuteczne, jako niespełniające ustawowych
wymogów warunkujących możliwość ograniczenia jawności informacji związanych z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
12) Oferta winna znajdować się w zamkniętym opakowaniu z napisem: Remont i modernizacja kuchni
w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.
nie otwierać przed dniem 06.08.2019r. godz. 9:15 oraz adresem Zamawiającego i danymi
Wykonawcy.
W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające
z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed terminem otwarcia, a w przypadku przesłania jej
pocztą - nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia.
13) Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie
od wyniku postępowania o zamówienie.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie
3 Termin składania ofert upływa w dniu 06.08.2019r. o godz. 09:00.
4
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Gabinecie Dyrektora Szkoły na parterze, w
dniu 06.08.2019r. o godz. 9:15.
5. Sposób ustalenia ceny ofertowej.
1) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotowego zamówienia będzie kosztorysowe.
2) Cenę oferty brutto należy obliczyć na podstawie załączników do SIWZ tj. – Przedmiarów robót
3) Cenę należy wpisać do formularza oferty - zał. 1 do SIWZ.
4) Wszystkie wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5) Cenę oferty należy obliczyć z uwzględnieniem wszystkich danych zawartych w zał. nr 5, do oferty
należy załączyć wycenę w postaci wypełnionych tabeli elementów scalonych przy zachowaniu
następujących zasad:
a) zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny, musi być zgodny z zakresami określonymi w
przedmiarach robót, wyszczególnionych w załącznikach nr 6 do SIWZ. W przypadku wątpliwości
zamawiający uzna za prawidłowo przywołane zapisy SIWZ i jej załączników.
b)cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające wprost z
przedmiarów robót, jak również koszty: zatrudnienia kierownika budowy i robót, wszelkich robót
przygotowawczych, geodezyjnych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego
późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, opłaty za zajęcie pasa drogowego (jeżeli
dotyczy), koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej w
tym niezbędnych prób i protokołów, zakupu i dostawy oraz inne koszty wynikające z umowy, której
wzór stanowi załącznik do niniejszej SIWZ oraz ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

c) nie dopuszcza się stosowania opustów (zarówno do wyliczonych cen jednostkowych, jak również
do ogólnej ceny oferty),
6) W przypadku pominięcia przez wykonawcę pozycji/punktu/podpunktu lub jej braku w zestawianiu
elementów scalonych oferta będzie podlegać odrzuceniu.
7) Do oferty nie należy dołączać kosztorysów ofertowych, a jedynie tabele elementów scalonych,
kosztorysy nie będą podlegały ocenie.
8) tabele mogą być dołączone w formie wygenerowanej przez dany program kosztorysowy lub w
formie tabeli i zawierać następujące informacje: nazwę/opis robót oraz wartość dla poszczególnej
pozycji/punktu/podpunktu, poszczególne pozycje winny odpowiadać treścią tabelom elementów
scalonych załączonych do SIWZ (wszystkim pozycjom, punktom i podpunktom)
9) Jakiekolwiek znaki towarowe, nazwy lub inne odnośniki wskazujące na danego producenta czy
konkretny produkt, służą jedynie jako przykład i maja za zadanie wskazanie minimalnych cech i
parametrów jakich żąda zamawiający.
10) Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości
cen,
11).Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz realizacji zamówienia, za
wyjątkiem sytuacji przewidzianej w SIWZ i załącznikach
12) W tabelach elementów scalonych ceny należy wyrazić cyframi.
13) Z opisu winno jasno wynikać czy wartości podane są w kwotach netto czy brutto. W przypadku
wątpliwości zamawiający uzna że podana kwota stanowi cenę za poszczególny element (wartość
brutto)
14) W cenie oferty należy skalkulować wszystkie koszty i czynności związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.
15) Cena oferty winna zawierać kwotę podatku od towarów i usług (VAT), jaki Wykonawca miałby
obowiązek uiścić zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług.
W przypadku, gdy Wykonawca nie jest płatnikiem tego podatku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w
związku z czym w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z takim
Wykonawcą to Zamawiający miałby obowiązek uiszczenia tego podatku (powstanie obowiązku
podatkowego u Zamawiającego), cena oferty nie powinna zawierać wartości podatku VAT, który
miałby obowiązek uiścić Zamawiający.
16) 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.
17) Cenę należy określić w złotych polskich.
18) Nie dopuszcza się rozliczenia zamówienia w walutach innych niż polskie złote.
6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1) Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni.
2) Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3) 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.
4) Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na czas
przedłużony okresem związania ofertą.
Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej,
obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Rozdział V.
KRYTERIA OCENY OFERT
1.Przy wyborze ofert zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
1) Cena – 60%:
Maksymalną ilość punktów za „cenę” otrzyma wykonawca proponujący najniższą cenę brutto
zamówienia. Punkty będą liczone wg wzoru:

C – Cn/Co x 60
•
•
•

Cn- najniższa zaoferowana cena
Co- cena rozpatrywanej oferty
C- ilość punktów którą otrzyma badana oferta w kryterium „cena”

a) Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z
wyodrębnieniem należnego podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w tym
oddzielnie dla każdego etapu.
b) Cenę oferty należy obliczyć z uwzględnieniem wszystkich danych zawartych w SIWZ.
c)cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające wprost z
dokumentacji, jak również koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu
organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy,
koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej w tym
niezbędnych prób i protokołów, zakupu i dostawy, koszt zajęcia pasa drogowego, oraz inne koszty
wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik do niniejszej SIWZ oraz ze specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót.
d) nie dopuszcza się stosowania opustów (zarówno do wyliczonych cen jednostkowych, jak również
do ogólnej ceny oferty),
e) cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości
cen,
f) Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz realizacji zamówienia
(waloryzacja tylko na warunkach określonych w SIWZ i załącznikach).
g) Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym”
stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
h) w przypadku rozbieżności cen podanych liczbowo i słownie, zamawiający dla oceny oferty przyjmie
zapis słowny.
i) jeżeli ogólna cena nie będzie odpowiadać sumie za poszczególne etapy, przyjmuje się za właściwie
podane wartości (ceny) za poszczególne etapy. Ogólna wartość- cena oferty pozostanie odpowiednio
skorygowana.
2) okres gwarancji i rękojmi – 40%
Maksymalną ilość punktów za „okres gwarancji i rękojmi” otrzyma wykonawca proponujący najdłuższy
okres gwarancji i rękojmi dla zamówienia. Punkty będą liczone wg wzoru:

G = Go/84 x 40
•
•

Go- okres gwarancji i rękojmi rozpatrywanej oferty wyrażony w miesiącach.
G- ilość punktów, którą otrzyma badana oferta w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”

Dla obliczenia kryterium „okres gwarancji i rękojmi „ przyjmuje się następujące zasady:
Minimalny wymagany okres założony przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy. Maksymalna
wartość, która będzie przyjmowana do oceny oferty to 84 miesiące.
W przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę terminu gwarancji i rękojmi dłuższego niż 84 m-cy,
Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 84 m-cy, natomiast w przypadku wyznaczenia przez
Wykonawcę terminu gwarancji i rękojmi krótszego niż 36 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci.
Zamawiający odrzuci ofertę również w przypadku, gdy wykonawca nie poda żadnej wartości dla
terminu gwarancji lub gdy poda tylko datę końcową, do której gwarancja obowiązuje, gdyż w tym
przypadku nie będzie można dokonać właściwej oceny ofert. Ponadto, jeżeli podanego okresu nie
będzie można przeliczyć na pełne miesiące (będzie podana np. w dniach) zamawiający przeliczy
okres gwarancji i rękojmi przyjmując miesiąc jako 30 dni w zaokrągleniu do dolnej całkowitej liczby
miesięcy.
Okres gwarancji i rękojmi liczony będzie od daty odbioru końcowego, a nie odbioru poszczególnych
etapów, oferując określony termin należy uwzględnić ten fakt.
Gwarancja i rękojmia dotyczy całego przedsięwzięcia inwestycyjnego, obejmuje wszystkie jego
elementy tj. dotyczy wykonania robót budowlanych oraz wszystkich zamontowanych
materiałów i urządzeń.

3. Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa wg wzoru: C + G
4.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
5.Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.
6.Zamawiający w celu wyboru oferty najkorzystniejszej nie przewiduje przeprowadzenia aukcji
elektronicznej.
7.Brak wypełnienia przez Wykonawcę w formularzu oferty punktów dot. ceny, okresu, na jaki
Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi spowoduje odrzucenie oferty.
Rozdział VI.
WADIUM
Nie przewiduje się wniesienia wadium
Rozdział VII.
UMOWA
1.Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą w siedzibie zamawiającego, który złożył ofertę
odpowiadającą wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i najkorzystniejszą z punktu widzenia
kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu.
Umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż określa art. 94 ustawy PZP - Wzór umowy
stanowi zał. 4 do SIWZ.
2.Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana,
Wykonawcy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawią umowę
regulującą współpracę wykonawców.
3.Zobowiązania wykonawcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi.
Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu umowy na okres wskazany w
ofercie.
4.Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają po upływie okresu wskazanego w ofercie licząc od daty
odbioru końcowego przedmiotu umowy.
5.Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji jakości.
4. ZMIANA UMOWY
1.Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 144 ustawy PZP.
2.Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy
PZP, które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków:
1) zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy,
2) zmiana, w tym wydłużenie terminu wykonania zamówienia, zmiany ceny, zastosowanie innych
rozwiązań niż to określono w OPZ w związku z:
a) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności
zaistnieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych, geologicznych, czy hydrologicznych,
zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystąpieniem nieprzewidzianych prac
archeologicznych, niepozwalających na wykonanie zamówienia, w szczególności robót bitumicznych,
zgodnie z warunkami wykonania określonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych,
b) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
c) koniecznością wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania
zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało
się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia,
d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją
podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i koniecznością wykonania robót związanych z ich
zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji,
e) zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
f) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni
wpływ na terminowość wykonywania robót,
g) wystąpieniem wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót,
h) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób
indywidualnych, w szczególności:

- w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień,
zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy,
- w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców, bądź innych
podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia, które mają wpływ na termin realizacji przedmiotu
umowy,
- w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji z
planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie robót nie
będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót z Wykonawcą innych robót
wykonywanych na terenie budowy,
- niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy konieczności przesunięcia
terminu przekazania terenu budowy,
i) wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wpływającymi na realizację
przedmiotu zamówienia i przyjęte rozwiązania technologiczne, a także na cenę,
j) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo
zachowania należytej staranności,
k) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na termin lub
cenę realizacji zamówienia,
I) zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mającą wpływ na realizację
zamówienia,
m) wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych niepozwalających na wykonanie
zamówienia w terminie,
n) wystąpieniem sprzeciwu właścicieli terenu na prowadzenie robot, w tym prac przygotowawczych
(pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.)
o) wystąpieniem opadów atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac w terenie zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi i wiedzą techniczną,
3.Zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia
okoliczności uzasadniających taką zmianą, w szczególności wynikających z zasad dofinansowania
projektu w ramach programów zewnętrznych lub zapisów planu rzeczowo- finansowego
Zamawiającego,
4.zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji projektowej pod
warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania zamówienia, obniżenia trwałości jego
przedmiotu i wzrostu kosztów jego późniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrażenia zgody
przez Zamawiającego; zmiana taka musi zostać spowodowana uzasadniającymi je okolicznościami
zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności:
a) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na
zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji inwestycji lub umożliwiających uzyskanie
lepszej jakości robót,
b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji
robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji inwestycji,
c) zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu
innych rozwiązań technicznych lub materiałowych;
- zmiana określna w pkt. 4 mająca wpływ na cenę umowy, może być podstawą do zmiany ceny po
dokonaniu obiektywnego uzasadnienia takiej zamiany.
5) niezależne od stron zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Kierownika
Budowy; zmiana tych osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez
Zamawiającego, a kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w zastępstwie osób muszą być co
najmniej takie same, jakie były określone na etapie podpisania umowy.
6)zmiana postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zamówień powiązanych, niezbędnych do
prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub
celowe i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia;
7) zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie;
a) rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że
powierzy ją do wykonania podwykonawcy,
b)wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał
w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem
zasad dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie,
c) wystąpienia konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie
wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z
zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie,

d) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę części
zamówienia, która została zastrzeżona przez Zamawiającego jako kluczowa część zamówienia do
osobistego wykonania przez Wykonawcę, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad
dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie,
e) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na zasobach których
opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o udzielenie zamówienia spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, że odnośnie nowego
podmiotu wykazane zostanie spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym,
niż wykazane zostało to na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, a podmiot ten złoży
pisemne potwierdzenie udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia,
- w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności związanych w
szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w
zakresie całości prowadzonej działalności, czy innymi kwestiami mającymi wpływ na organizację
procesu realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy;
8) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji
zamówienia związane z:
a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii,
b) koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że realizacja
przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa,
c) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w
założony w OPZ sposób zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, które nie były możliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy,
d) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych
sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które
nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,
e) koniecznością modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i częstotliwości
wystawiania faktur, zasad i terminów rozliczeń i dokonywania płatności między stronami) oraz zasad i
trybu odbioru przedmiotu zamówienia (m.in. rodzajów i terminów dokonywania czynności
odbiorowych), wynikającą w szczególności z zasad dofinansowania projektu w ramach programów
zewnętrznych lub potrzeby wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowofinansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnienia innej
okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji,
f) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy
okoliczności powodujących niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji poszczególnych
elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społecznogospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego, jako
dysponenta środków publicznych, w szczególności dotyczących robót ziemnych, robót w obrębie
cieków wodnych zlokalizowanych na terenie budowy, nawierzchni, chodników elementów
odwodnienia, oświetlenia drogi, docelowej organizacji ruchu, czy urządzeń ochrony środowiska oraz
sieci i urządzeń obcych, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość
niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia luz zrealizowania ich w sposób odmienny niż
to pierwotnie przewidywała dokumentacja,
g) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności,
skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ;
9) porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze:
a) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób
reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych,
choroby, wypadków losowych);
10) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, jeżeli po stronie
Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie, o których mowa w art. 23 i 141 ustawy PZP (np.
konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub
utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności,
gdyby została ogłoszona upadłość lub otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów w takim przypadku dopuszcza się za uprzednią zgodą Zamawiającego przejęcie obowiązków
Wykonawcy umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę wykonawczą celem dokończenia
realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;
11) zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego
społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego,

jako dysponenta środków publicznych, a polegające m in. na możliwości ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenia
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji
zasad płatności wynagrodzenia umownego w związku z realizacją płatności w ramach programów
zewnętrznych lub potrzebą wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowofinansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnieniem
innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji;
12) rozwiązania za porozumieniem stron umowy w całości lub w części wraz z dokonaniem
pomiędzy stronami rozliczenia umowy poprzez wypłatę wynagrodzenia za zrealizowany zakres
umowy (wraz z przeniesieniem praw autorskich do wykonanych opracowań projektowych) i
uwzględnieniu niewypłacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w szczególności w
przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy okazało się, iż jego dokończenie byłoby
niemożliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe ze względów ekonomicznych,
technicznych, społecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiającego lub
interesu publicznego, w szczególności w razie stwierdzenia technicznej niemożliwości wykonania
przedmiotu umowy lub realizacji przedmiotu opracowań projektowych w świetle wymagań
określonych przez Zamawiającego, znacznego zwiększenia kosztów wykonania przedmiotu umowy
lub realizacji przedmiotu opracowań projektowych w świetle wymagań określonych przez
Zamawiającego, znacznego pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy,
ogłoszenia upadłości lub otwarcia / zarządzenia likwidacji Wykonawcy, czy też wystąpienia innych
okoliczności faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, które
mogą zwiększać ryzyko nienależytego wykonania zamówienia lub wykonania zamówienia
niezasadnego, niemożliwego, czy niecelowego.
13) inne zmiany postanowień umowy związane z zaistnieniem okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, szczególnie nieprzewidziane w projekcie budowlanym, a
konieczne do wykonania przedmiotu umowy.
3.Za zgodą stron umowy dopuszcza się również dokonanie następujących istotnych zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy poprzez zmiany sposobu wykonania robót budowlanych, w tym wprowadzenia robót
zamiennych, wskutek:
1) rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót budowlanych, wraz uwzględnieniem
konsekwencji finansowych zmiany.
2) w związku z rozliczeniem kosztorysowym, zmiany w ilości jakiegokolwiek elementu prac objętych
umową ujętych w kosztorysie lub dokumentacji technicznej, oraz nieujętych w tych dokumentach, a
koniecznych do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. W takim przypadku roboty te będą
rozliczone:
- po cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego,
- w przypadku braku możliwości odniesienia się do cen jednostkowych kosztorysu ofertowego, z
wykorzystaniem wskaźników cenotwórczych kosztorysu ofertowego oraz średnich cen materiałów.
3) w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej – w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia.
4) wystąpienia robót dodatkowych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, roboty te będą
wykonane na warunkach określonych w umowie.
5) zmian korzystnych dla zamawiającego.
6)zmian związanych z wadami dokumentacji projektowej – w zakresie rozbieżności pomiędzy
dokumentacją, a przedmiarami stanowiącymi podstawę wyceny prac, innych zmian, które
uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiany te
mogą dotyczyć wszystkich postanowień umownych, na które będą mieć wpływ, w tym: terminu,
wartości umownej, wzajemnego obowiązku stron.
7) zmian wynikłych z organizacji ruchu, np. konieczności zaprzestania prac/przerwania ich realizacji w
związku z poleceniem służb (policji, zarządcy drogi itp.) w takim przypadku dopuszcza się zmianę
terminu realizacji umowy o czas przestoju.
4.Zmiany, o których mowa w niniejszym rozdziale mogą stanowić podstawę do zmiany
wynagrodzenia, zmiany terminu, zmiany sposobu wykonania prac oraz zmiany innych postanowień
umowy, na które będą bezpośrednio mieć wpływ.
5.Zgodnie z art. 649 K.c. w razie wątpliwości poczytuje się, iż wykonawca podjął się wszystkich robót
objętych projektem stanowiącym część składową umowy. W takim przypadku wyznacznikiem zakresu
robót budowlanych, które ma wykonać Wykonawca jest projekt budowlany, a nie projekty
wykonawcze, przedmiar robót budowlanych lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych.

Każdorazowo zmiana/ uzupełnienie umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu
sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Nie przewiduje się wniesienia zabezpieczeni należytego wykonania umowy
Rozdział VIII.
FORMALNOŚCI PRZED PODPISANIEM UMOWY
1. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch
lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający
zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o
zamówienie publiczne.
2.Najpóźniej w dniu podpisania umowy (przed jej podpisaniem) wykonawca dostarczy zamawiającemu
uprawnienia osób, które zatrudni do kierowania robotami, w tym: kierownika budowy w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych ,cieplnych , wentylacyjnych i gazowych
bez ograniczeń , kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Osoby te powinny posiadać uprawnienia do
pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.
3. Wykonawca, który zostanie wyłoniony w postępowaniu w terminie 3-ch dni przed podpisaniem
umowy winien dostarczyć zamawiającemu szczegółowy kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem
materiałów opracowany na podstawie złącznych do SIWZ przedmiarów robót. Jest to warunek
konieczny dla podpisania umowy. W kosztorysie winny zostać wycenione wszystkie pozycje a w
szczególności.:
a) wartości/ceny dla poszczególnych elementów wykazane w kosztorysie szczegółowym winny
odpowiadać wartościom zawartych w tabelach elementów scalonych załączonych do oferty, w
szczególności nie powinny być wyższe.
b) w przypadku barków lub niekompletności przedłożonego kosztorysu, zamawiający jednokrotnie
wezwie wykonawcę do jego korekty w wyznaczonym terminie, w przypadku dalszych wad kosztorysu
lub braku reakcji ze strony wykonawcy zamawiający potraktuje takie zachowanie jak uchylanie się od
zawarcia umowy.
c) korekcie mogą podlegać elementy za wyjątkiem cen ogólnych zawartych z tabelach elementów
scalonych i ceny ogólnej przedstawionej w ofercie, które są niezmienne i nie podlegają zmianie po
wyborze oferty.
c) Zamawiający dopuszcza zmiany w przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych pod warunkiem,
że zakres czynności do wykonania dla poszczególnych cen jednostkowych będzie nie mniejszy niż
wynikający w przedstawionych w przedmiarach robót normach nakładów rzeczowych.
d) W przypadku pominięcia przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym norm lub zastosowania
kalkulacji indywidualnej dla poszczególnej pozycji, Zamawiający uzna, iż Wykonawca przyjął normy i
nakłady wynikające z przedmiarów robót załączonych do SIWZ.
e) w przypadku niepełnego opisu pozycji kosztorysowej, zamawiający uzna, że wykonawca przyjął do
wyceny i wykonania zakres określony w SIWZ.
7.O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wykonawcę
Rozdział IX.
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP,
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy PZP.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5
ustawy PZP.
2.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.

3.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.
4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
5.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.
6.Terminy wniesienia odwołania:
1) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5
ustawy PZP zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6.1. i 6.2. 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.
4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 15 dni od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Biuletynie Zamówień
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
7.Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI
ustawy PZP.
8.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby
Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
9.Wykonawca 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 PZP, na które nie przysługuje
odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP.
Rozdziału X
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

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 się Wykonawców, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Wietrzychowicach , Tel. 14 641 80 16;
adres: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wietrzychowicach Wietrzychowice 64, 33-270
Wietrzychowice
e-mail: spwietrzychowice@gmail.com
tel.: 14 6418045
 Inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w
Wietrzychowicach jest Pani Magdalena Cyprych -Waligóra; email: inspektor@cbi24.pl, tel.
825644302

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
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 z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
„ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, 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;
 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;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

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;

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;
− 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.
Jednocześnie wykonawcy biorący udział w postępowaniu zobowiązani są do wypełnienia
obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskują w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.


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.
*

Załączniki:
1.Wzór oferty – załącznik nr 1
2.Wzór oświadczenia dot. wykluczenia z postępowania oraz oświadczenia dot. spełnienia warunków
udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
4.Oświadczenie o grupie kapitałowej – załącznik nr 3
5.Wzór umowy – załącznik nr 4
6. Przedmiar – załącznik nr 5
7. Dokumentacja techniczna – załącznik nr 6
8. Tabela elementów scalonych – załącznik nr 7
9.STWiORB – załącznik nr 8
Wietrzychowice 15.07.2019r.
Zatwierdzam:
Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego
w Wietrzychowicach
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