Sygnatura akt: GPK/4/2017

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na „Remont budynku gospodarczego
przy ul. Gdańskiej 6 w Skarszewach wraz z utwardzeniem placu, usytuowaniem lamp
solarnych, wagi najazdowej nietrwale związanej z gruntem i zadaszenie miejsc na
pojemniki na odpady”.

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2017 poz. 1579) o wartości zamówienia poniżej 5.225.000 euro.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Remont budynku gospodarczego przy ul. Gdańskiej 6 w Skarszewach wraz z
utwardzeniem placu, usytuowaniem lamp solarnych, wagi najazdowej nietrwale
związanej z gruntem i zadaszenie miejsc na pojemniki na odpady, w ramach projektu
„Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Mieszkańców
Miasta i Gminy Skarszewy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z ……… stron.

Zatwierdzam w dniu ..................................................

..............................................................................
(data i podpis kierownika Zamawiającego)
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1) ZAMAWIAJĄCY
Nazwa Zamawiającego: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Skarszewach
Adres Zamawiającego: ul. Gdańska 6, 83-250 Skarszewy
NIP: 592 – 19 – 86 - 926
REGON: 192631585
Tel.: (058) 58 588 06 92 Faks: (058) 58 522 06 92
E-mail: andrzej.janikowski@skarszewy.pl
Godziny urzędowania (pracy): poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. od 700 do 1500 , środa
w godz. 700 do 1600, piątek 700 do 1400
2) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Przetarg nieograniczony (art. 39 – 46 ustawy Pzp) w związku z art. 10 ustawy Pzp.
2. Zgodnie z treścią art. 24 aa ustawy zamawiający w niniejszym postępowaniu
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o
udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
3) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie obejmuje Remont budynku gospodarczego przy ul. Gdańskiej 6 w
Skarszewach wraz z utwardzeniem placu, usytuowaniem lamp solarnych, wagi
najazdowej nietrwale związanej z gruntem i zadaszenie miejsc na pojemniki na
odpady.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie, między innymi, następujących
robót:
1) Roboty rozbiórkowe połaci dachu obejmujące:
– demontaż istniejącego pokrycia dachowego, obróbek blacharskich
– demontaż uszkodzonych elementów deskowania, ołacenia i kontrłat
konstrukcji dachu
2) Roboty pokrycia połaci dachu obejmujące:
– wykonanie remontu dachu dwuspadowego o konstrukcji drewnianej
pokryty płytami azbestowo cementowymi na łatach drewnianych
– obróbki blacharskie oraz orynnowania z blachy stalowej (dopuszcza się
zastosowanie rynien i rur spustowych ze stali powlekanej)
3) Roboty dociepleniowe elewacji obejmujące:
– naprawę tynków
– ocieplenie elewacji (montaż listwy cokołowej, mocowanie płyt izolacji
termicznej, wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie)
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– wykonanie tynków zewnętrznych mieszanką tynkarską mineralną
4) Roboty związane z wykonaniem podłoży i posadzek zgodnie z dokumentacją
projektową:
– warstwa wyrównawcza pod posadzki
– izolacja folią
– izolacja styropianem
5) Roboty oświetleniowe obejmujące:
– wymianę źródeł światła w oprawach
– wymianę opraw sufitowych wraz ze źródłami światła i podłączenie do
istniejącej instalacji oświetleniowej.
Zakres robót obejmuje również wszystkie czynności umożliwiające wykonanie
instalacji solarnych do zasilania oświetlenia zewnętrznego placu zgodnie ze
zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych w/w instalacji:
– posadowienie fundamentów i skrzynki na akumulatory
– montaż słupów wraz z elementami systemu solarnego
– montaż opraw oświetleniowych, modułów fotowoltaicznych
6) Roboty zabudowy placu kostką betonową - wykonanie nawierzchnia z kostki
betonowej gr. 8 cm, koloru szarego i jasnego.
7) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę wiat oraz montaż
konsytuacji metalowych (8 szt. o wym. 2,5-3,0m x 1,5m i wys. min 2,2m)
wraz z wykonaniem pokryć i konstrukcji dachowych.
oraz dostawy:
1) Wagi przenośnej z pomostem stalowym o długości 12 m, szerokości 3 m i w
zakresie ważenia od 0 do 30 ton.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ –
(dokumentacja projektowa, przedmiar robót – jako element poglądowy, STWiOR).
KOD CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe
45110000-1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45443000-4 Roboty elewacyjne
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
38311200-0 Elektroniczne wagi techniczne
3. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace
określone poniżej – w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).
4. Zamawiający wymaga

zatrudnienia

przez

wykonawcę

lub

podwykonawcę

na

podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji
zamówienia:
a) Roboty rozbiórkowe.
b) Roboty dociepleniowe i elewacyjne,
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c) Roboty brukarskie.
4) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy.
5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej oraz nie przewiduje wyboru
najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
7) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych z uwagi na niepodzielność
przedmiotu zamówienia.
8) TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I OKRES GWARANCJI
1. Maksymalny termin realizacji robót do 15.03.2018 r.
2. Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 24
miesiące. Przy okresie gwarancji dłuższym niż 36 miesięcy dla celów przyznania
punktacji w przedmiotowym kryterium zostanie przyjęta wartość 36 miesięcy.

9) WARUNKI UDZIAŁU STAWIANE WYKONAWCOM UBIEGAJĄCYM SIĘ O
ZAMÓWIENIE
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu
Na podstawie art. 24 ust. 1 – wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) którym mowa wart. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a,
art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
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d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3) wykonawcę,

jeżeli

nadzorczego,

urzędującego

wspólnika

spółki

członka
w

jego

spółce

organu

jawnej

lub

zarządzającego

lub

partnerskiej

albo

komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności;
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie
podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie
umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał
udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
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zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz.
184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
oraz nie podlegają wykluczeniu
Na podstawie art. 24 ust. 5 ppkt 1– wyklucza się:
1) 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. poz. 978, z
późn. zm.) 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, z
późn. zm.);
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu w szczególności dotyczące:
a) kompetencji

lub

uprawnień

do

prowadzenia

określonej

działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga
posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
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Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku.
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
Warunek ten zostanie spełniony:
Gdy Wykonawca wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie
budynków o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto każda.
10) W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA WYKONAWCA
ZOBOWIĄZANY POSIADAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY I ZŁOŻYĆ
OŚWIADCZENIE
1. Do ofert należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zgodnie z art.
25a ust. 1 ustawy PZP - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ;
2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni dokumentów aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1:
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie , w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawcy nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty.
Wykaz zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

11) W

CELU

WYKAZANIA

BRAKU

PODSTAW

DO

WYKLUCZENIA

Z

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCY NALEŻY
POSIADAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY I ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE
1. Do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zgodnie z art.
25 a ust. 1 ustawy PZP - stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni dokumentów aktualnych
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na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1:
a) 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 1
ustawy.
W przypadku gdy wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów lub
kiedy wskaże w ofercie udział podwykonawcy do realizacji zamówienia
wykonawca zostanie wezwany do złożenia także dokumentu dotyczącego
odpowiednio tego podmiotu.
b) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo 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.
UWAGA! Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie
internetowej (zgodnie z zapisami art. 86 ust. 5 ustawy Pzp).
12) INNE DOKUMENTY
1. Ponadto do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a) formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1,
b) w przypadku działania
pełnomocnictwo.

przez

pełnomocnika,

do

oferty

należy

dołączyć

Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie
kopii.
c) wykonawca do oferty cenowej załączy poglądowo uproszczony kosztorys ofertowy.
13) INFORMACJE O FORMACH I SPOSOBACH SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I
DOKUMENTÓW
1. 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 Rozdziale 11 pkt 1.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców
oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale pkt 1 składa każdy z wykonawców osobno.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
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podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3. Wykonawcy zagraniczni.
a) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w Rozdziale XI ust.
2a składa na wezwanie dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania (oświadczeń) 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, o których mowa powyżej 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.
c) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wybranego
wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.
4. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz
dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale;
1) dokumenty, o których mowa w w/w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o
których mowa w pkt 4, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem;
2) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio:
 wykonawca,
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 podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca,
 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego,
 podwykonawca,
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
3) poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej,
4) zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentów, o których mowa w w/w rozporządzeniu, innych niż
oświadczenie, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.

6. Wykonawca nie

jest

obowiązany do

złożenia oświadczeń

lub

dokumentów

potwierdzających okoliczności, o których mowa w Rozdziale 10 i 11, 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 dnia17 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
takich oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający żąda
od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez
wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
7. Wykonawca może wykorzystać w niniejszym oświadczeniu nadal aktualne informacje
zawarte w innym oświadczeniu złożonym w odrębnym postępowaniu prowadzonym
przez zamawiającego o udzielenie zamówienia wskazując konkretne postępowanie.
8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w
rozdziale 9 w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
9. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w ust. 4
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wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych

podmiotów, udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi

zasobami

tych

podmiotów,

w

szczególności

przedstawiając

zobowiązanie (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ) tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności

techniczne lub zawodowe pozwalaj ą na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
3) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1

ustawy, nie potwierdzaj ą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu, 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, o których mowa w art. 22 ust. 1b
ustawy.
10. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w Rozdziale 10 SIWZ.

14) UDZIAŁ PODWYKONAWCÓW
1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza

powierzyć

podwykonawcom,

i

podania

przez

wykonawcę

firm

podwykonawców. Zamawiający żąda zamieszczenia informacji o podwykonawcach w
oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale 10 SIWZ.
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni dokumentu dotyczącego
podwykonawcy, aktualnego na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 :
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a) odpisu 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 1
ustawy.
15) INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ FORMIE PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW I
OŚWIADCZEŃ

1. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej tzn. dokumenty, które
wykonawca składa w ramach potwierdzenia wstępnego oświadczenia na wezwanie
zamawiającego, składa w formie pisemnej.
2. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r.
poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni w formie pisemnej, za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –
Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za
pośrednictwem posłańca, 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 dokumentów
potwierdzających informacji we wstępnym oświadczeniu, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1.
4. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez
Zamawiającego i Wykonawcę za pomocą operatora pocztowego, posłańca, osobiście,
telefaksu, lub elektronicznie uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść
dotrze do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.
▪

adres korespondencyjny zamawiającego: Gminne Przedsiębiorstwo
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Komunalne Sp. z o.o. w Skarszewach, ul. Gdańska 6, 83 – 250 Skarszewy
▪

faks zamawiającego: 58 522 06 92

▪

e – mail zamawiającego: andrzej.janikowski@skarszewy.pl

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
16) OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:
1. W zakresie spraw dotyczących przedmiotu zamówienia – Łukasz Klamann
2. W zakresie postępowania przetargowego – Andrzej Janikowski

17) WADIUM
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

18) ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zwanego dalej „zabezpieczeniem”.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
4. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
1) w

wekslach

z

poręczeniem

wekslowym

banku

lub

spółdzielczej

kasy

oszczędnościowo- kredytowej;
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o
zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy: 39 8340 0001 0119 5302 2000 0002.
6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w
pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
8. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w pkt.3.
9. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w pkt.4.
10. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokości.
11. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej
w ofercie.
12. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
13. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
14. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30%
wysokości zabezpieczenia.
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15. Kwota, o której mowa w punkcie powyżej, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po
upływie okresu rękojmi za wady.
19) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni
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.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

20) OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Ofertę sporządza się w języku polskim.
2. Ofertę należy sporządzić na formularzu według załączonego wzoru oraz wypełnić i
dołączyć do oferty oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
3. W przypadku działania przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.
4. W przypadku pozostałych wymaganych dokumentów zamawiający wezwie wybranego
wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do ich złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni. Przy czym niniejsze dokumenty muszą
być aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.
5. Formularz oferty i stanowiące jego integralną część załączniki winny być napisane
czytelnie, trwałą techniką i podpisane oraz opatrzone pieczątką imienną przez wykonawcę
lub upoważnionego przedstawiciela.
6. Ofertę, pod rygorem nieważności, Wykonawca składa w formie pisemnej. Zamawiający
nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
7. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty były spięte (zszyte) w sposób trwały,
zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
9. Wszystkie zapisane strony powinny być ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
10. Za podpisane uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną złożony przez osobę/y
15

upoważnione zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w dokumencie
rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej. W przypadku
gdy

Wykonawcę

reprezentuje

pełnomocnik,

do

oferty

musi

być

załączone

pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub
potwierdzonej notarialnie kopii.
11. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Skarszewach, ul. Gdańska 6, 83 – 250
Skarszewy, w sekretariacie - pokój nr 2, w terminie do dnia 08.01.2018 r. do godziny
10:00 Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący:
NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Skarszewach
ul. Gdańska 6, 83 – 250 Skarszewy
oferta w trybie przetargu nieograniczonego na
„Remont budynku gospodarczego przy ul. Gdańskiej 6 w Skarszewach wraz z
utwardzeniem placu, usytuowaniem lamp solarnych, wagi najazdowej nietrwale
związanej z gruntem i zadaszenie miejsc na pojemniki na odpady” nie otwierać przed
……….. godz. 10:05
13. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie, nie później niż
2 dni przed upływem terminu składania ofert, udzieli wyjaśnień oraz prześle treść
wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków
zamówienia bez ujawniania źródła zapytania, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wyjaśnienie to znajdzie się również na
stronie

internetowej

zamawiającego:

www.gpk.skarszewy.pl.

Jeżeli

wniosek

o

wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
14. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści
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specyfikacji

zamawiający

udostępnia

na

stronie

internetowej

zamawiającego:

www.gpk.skarszewy.pl.
15. Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do
wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający
niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację
istotnych warunków zamówienia oraz umieści taką informację na stronie internetowej.
16. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.
17. Pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być w formie
pisemnej, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 12. Koperta
(opakowanie) musi być dodatkowo oznaczona określeniami “zmiana” lub “wycofanie”.
Zamawiający otworzy kopertę z wycofaniem, lub zmianą nie wcześniej niż w dniu
otwarcia ofert i zbada skuteczność zmiany lub wycofania poprzez badanie formy
reprezentacji Wykonawcy w złożonych dokumentach.
18. Koperty oznaczone dopiskiem „zmiana” po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.
19. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
20. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Dokumenty niejawne stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa, załączone do oferty Wykonawca może złożyć w odrębnej
(niejawnej) części oferty. Nie wypełnienie tego punktu nie będzie skutkować odrzuceniem
oferty Zamawiający zaś przyjmie, iż informacje podane w treści oferty może ujawnić na
podstawie art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych.
21. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty i podpisania umowy.
22. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach przewidzianych w art. 89 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
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21) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Pisemną

ofertę

należy

złożyć

w

siedzibie

Zamawiającego

–

Gminne

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Skarszewach, ul. Gdańska 6, 83 – 250
Skarszewy, w sekretariacie - pokój nr 2, w terminie do dnia 08.01.2018 r. do godziny
10:00.
2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym wyżej zostaną
niezwłocznie zwrócone.
3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 08.01.2018 r. o godz.
10:05 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2A.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. 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.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresów gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.

22) OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca określi cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na załączonym do SIWZ
formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) według zasad określonych w SIWZ.
2. Cena wykonania robót budowlanych brutto (tj. z uwzględnieniem podatku VAT), która
musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające
wprost z dokumentacji projektowej, przedmiaru robót – jako element poglądowy,
STWiOR, jak również w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
Będą to m.in. koszty:
• wszelkich robót przygotowawczych,
• prac porządkowych,
• zagospodarowania placu budowy,
• utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon),
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•
•
•
•

dozorowania budowy,
wywozu nadmiaru gruntu,
sporządzenia planu BIOZ (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia),
innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

3. Cenę wykonania robót budowlanych określoną w pkt. 2 lit. a należy podać w formie
ryczałtu. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U z 2014 r., poz.
121 ze zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:
§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie
może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie
można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć,
wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może
podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
4. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich 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 lub
kosztu, 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.
5. 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 w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
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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 w ust. 1.
6. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
wykonawcy.
7. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską
cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
23) Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą wyłącznie w
złotych polskich
24) OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

1) Cena - 60% = 60 pkt
2) Okres gwarancji - 40% = 40 pkt
Jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający
wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.

2. Sposób obliczenia punktów:
Wartość punktowa kryterium nr 1 Cena brutto jest wyliczana wg wzoru:
Cn
C=
x 100 x 60%
CoB
gdzie:
C - ilość punktów przyznanych ofercie (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku)
Cn - najniższa zaoferowana cena
CoB - cena zaoferowana w ofercie badanej
Wartość punktowa kryterium nr 2 Okres gwarancji jest wyliczana wg wzoru:
Gob
G=

x 100 x 40%
Gn
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gdzie:
G - ilość punktów przyznanych ofercie
Gob - okres gwarancji w miesiącach w ofercie badanej
Gn - najwyższa zaoferowana ilość miesięcy gwarancji
UWAGA - Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być
krótszy niż 24 miesiące. Przy okresie gwarancji dłuższym niż 36 miesięcy dla celów
przyznania punktacji w przedmiotowym kryterium zostanie przyjęta wartość 36 miesięcy.

3. 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 najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej
samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
5. 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.
25) INFORMACJA

O

FORMALNOŚCIACH,

JAKIE

POWINNY

ZOSTAĆ

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska,
siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania
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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
ust. 1 pkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez
wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.
2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, na stronie
internetowej.
3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 1, jeżeli ich
ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art.
183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w
przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
w/w terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną
ofertę.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba,
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1
ustawy Pzp.

26. ISTOTNE
DLA
STRON
POSTANOWIENIA,
KTÓRE
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

ZOSTANĄ
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1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian określa wzór
umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ. Wzór
umowy stanowi treść SIWZ.
3. Na potwierdzenie spełnienia wymagań zamawiającego w zakresie wymienionym w
Rozdziale 3 punkt 3 – 4 SIWZ wykonawca lub podwykonawca po podpisaniu umowy na
żądanie zamawiającego złoży stosowne oświadczenie.
4. Jeżeli zamawiający będzie miał wątpliwości, co do spełnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu z art. 29 ust. 3a opisanego Rozdziale 3 punkt 3-4 SIWZ zwróci
się do właściwego inspektora pracy o przeprowadzenie kontroli.
27. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Środki ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy Pzp, art. 179 i następne.
Integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia są następujące
załączniki:
Formularz oferty – załącznik nr 1
Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 – załącznik nr 2
Wykaz robót - załącznik nr 3
Wzór umowy - załącznik nr 4
Opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, przedmiar robót – jako element
poglądowy, STWiOR) – załącznik nr 5
6. Zobowiązanie innych podmiotów – załącznik nr 6.
1.
2.
3.
4.
5.
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