Gmina Książ Wielkopolski

Książ Wlkp. dnia 18.11.2019 r.
Numer sprawy: G.271.9.2019

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest
prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej zwanej „ustawą”.
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
2019 r., poz. 1145 z późn. zm. ), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Nazwa nadana zamówieniu:

„Budowa hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp.”.

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
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Gmina Książ Wlkp. w imieniu której działa Burmistrz Książa Wlkp.
adres: ul. Stacha Wichury 11a 63-130 Książ Wlkp.
NIP: 785-16-61-188 REGON: 631258141
Tel.: 61 28 22 001 Fax: 61 28 22 724
e-mail: urzad@ksiaz-wlkp.pl
adres strony internetowej: www.ksiaz-wlkp.pl
zwany dalej „Zamawiającym”, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
I.

INFORMACJE OGÓLNE.
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.
2. Zamawiający n i e przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67
ustawy.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych. Użyte w
dokumentacji znaki towarowe, patenty, nazwy własne lub pochodzenie należy rozumieć,
jako wzorzec jakościowy. Określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy
producenta, typu urządzenia, sprzętu lub materiałów ma na celu doprecyzowanie
przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań
równoważnych, pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania równoważne (urządzenia,
sprzęt lub materiały) będą posiadały wszystkie parametry nie gorsze niż te, które są
określone w dokumentacji projektowej. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez zamawiającego przedmiocie
zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane
spełniają wymagania określone przez zamawiającego
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
9. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
10. Zamawiający w ym a g a wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.
12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.
13. Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w
art. 29 ust. 4 ustawy.
14. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy.
15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
16. Zamawiający nie wymaga przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci
katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji
o której mowa w art. 10a ust. 2 ustawy.
17. W niniejszym postępowaniu zastosowana będzie tzw. „procedura odwrócona”
uregulowana w art. 24aa ustawy. Ocena ofert w „procedurze odwróconej” odbywa się
dwuetapowo:
1) w pierwszej kolejności Zamawiający dokona oceny wstępnej wszystkich złożonych ofert
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pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (przesłanki wymienione w art.89 ust.1 ustawy)
oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ,
2) następnie Zamawiający wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta
oceniona została jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji
rankingowej), dokona oceny podmiotowej wykonawcy tj. zbada oświadczenie wstępne, a
następnie wezwie tego wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w
SIWZ, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
Zgodnie z przepisem art. 24aa ust. 2 ustawy, jeżeli wykonawca, którego oferta na podstawie
art. 24aa ust. 1 ustawy, zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia
umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli
było wymagane), zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia
warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród
pozostałych ofert.
18. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych we
wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.
II.
1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest Budowa hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp. przy
ulicy Ogrodowej. Program funkcjonalny projektowanego obiektu obejmuje: salę sportowowidowiskową z trybunami na 170 osób, sale fitness, siłownię i lokal gastronomiczny z salą
zabaw. Funkcjami uzupełniającymi będą zaplecze szatniowe, węzeł sanitarny, oraz część
administracyjna. Projektowany budynek posiada 2 kondygnacje naziemne. Jedną ścianą
zostanie dobudowany do istniejącego budynku przedszkola. W ramach inwestycji zostanie
również wykonane zagospodarowanie terenu obejmujące budowę placu ogólnodostępnego
przed budynkiem wraz z miejscami postojowymi oraz drogą pożarową zakończoną placem
manewrowym.
Podstawowe dane techniczne inwestycji:
Pow. zabudowy :
Pow. użytkowa :
Kubatura :
Wysokość budynku:
Powierzchnia utwardzona - drogi i parkingi:
Powierzchnia utwardzona – dziedziniec:

2312,64 m2
2468,06 m2
19134,72 m3
9,65 m
2 768,14 m2
1014,76 m2

Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:
1) Okres gwarancji na dostarczony sprzęt i wyposażenie winien być zgodny z gwarancją
udzieloną przez producenta, nie krótszy jednak niż 12 miesięcy licząc od dnia
protokolarnego bezusterkowego odbioru robót;
2) Wykonawca winien udzielić 30 dniowego terminu płatności licząc od dnia dostarczenia
zamawiającemu faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy;
3) Wykonawca winien realizować przedmiot zamówienia zgodnie ze współczesną wiedzą
techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności ustawą z
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dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.)
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz
postanowieniami umowy.
4) Wykonawca robót zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu pozytywnych
protokołów potwierdzających bezusterkowy odbiór przez każdego ew. zarządcę mediów
przebudowanych w ramach przedmiotowego zamówienia.
5) Okres gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia – minimum 36 miesięcy,
liczone od dnia podpisania Protokołu ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia.

6) Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również:
a) organizacja placu budowy i zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób
trzecich,
b) prowadzenie robót budowlanych zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy oraz przy
przestrzeganiu zasad bhp, ochrony zdrowia i środowiska oraz ochrony
przeciwpożarowej,
c) pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody, zagospodarowania lub
usunięciem powstałych odpadów zgodnie z wymogami prawa,
d) pokrycie kosztów związanych z wyłączeniem lub uszkodzeniem mediów w trakcie
prowadzonych robót budowlanych,
e) pokrycie wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej,
f) pokrycie kosztów prób oraz wydatków związanych z organizacją końcowego odbioru
technicznego robót budowlanych.

2.

Kody CPV:

CPV 45100000 - 8 – Przygotowanie terenu pod budowę
CPV 45200000 - 9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
CPV 45212200 - 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
CPV 45300000 - 0 - Roboty instalacyjne w budynkach
CPV 45331100 - 7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
CPV 45332000 - 3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
CPV 45310000 - 3 - Roboty instalacyjne elektryczne
CPV 45400000 - 1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
CPV 45430000 - 0 - Pokrywanie podłóg i ścian.
CPV 77000000 – 0 – Usługi rolnictwa, leśnictwa oraz ogrodnictwa
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisują:
1) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
2) przedmiary robót,
3) projekt budowlany.
Wymienione dokumenty stanowią załącznik nr 11 do SIWZ.
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4.

Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:
1) Zamawiający określa, iż wszelkie czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu
zamówienia na terenie budowy, mają być wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawcę lub jego podwykonawców na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy
osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót objętych
przedmiotem zamówienia, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy
kierownika budowy, kierowników robót, dostawców materiałów budowlanych oraz innych
osób, w stosunku do których Wykonawca wykaże, że czynności przez nich realizowane nie
polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) Wymóg zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę dotyczy w szczególności pracowników wykonujących
następujące czynności: wykonanie robót ziemnych, wykonanie prac konstrukcyjnych,
wykonanie prac ogólnobudowlanych, wykonanie prac wykończeniowych, wykonanie
instalacji elektrycznych, wykonanie instalacji co, gazowych oraz wodnokanalizacyjnych, wykonanie robót drogowych,
2) Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej,
będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. –Kodeks pracy.
3) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie
umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi
czynności ,o których mowa powyżej. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do
uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych,
4) nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z
pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym
przez Zamawiającego zgodnie ppkt 3 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku
zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem
kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy, a także
zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z
osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks
Pracy, umową cywilnoprawną,
5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres
realizacji wykonywanych przez nie czynności, w szczególności poprzez wezwanie do
okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z
tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego
uprzedzenia Wykonawcy,
6) jeżeli Wykonawca nie przedłoży dokumentów, o których mowa w ppkt 4 i 5 Zamawiający
uzna ten fakt, jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o
prace i zastosuje sankcje z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymagań poprzez
naliczenie kar umownych w wysokości, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 9 wzoru umowy
stanowiącego załącznik Nr 10 do niniejszej SIWZ.
Postanowienia ppkt 1 do 6 dotyczą również podwykonawców lub dalszych podwykonawców
wykonujących wskazane wyżej prace (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp).

Na etapie ofertowania – wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie zgodnie z
treścią Załącznika nr 1 do SIWZ – druk „FORMULARZ OFERTOWY”
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III.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na
użytkowanie - 31.10.2022 r.
IV.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu,
oraz którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego,
dotyczące:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania
warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego
do oferty oświadczenia.
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
a) Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeżeli wykonawca wykaże, że
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż:
2 000 000,00 zł. ( słownie: dwa miliony złotych 00/100)
b) Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeżeli wykonawca wykaże, że
posiada zdolność kredytową lub potwierdzi wysokość posiadanych środków
finansowych nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł ( słownie: dwa miliony złotych )
3) Zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeżeli wykonawca wykaże:
a) należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej
jednej roboty budowlanej polegającej na budowie budynku o kubaturze min. 5000 m3
b) dysponuje osobami, które będą kierowały pracami i posiadają wymagane prawem
uprawnienia, tj.:
- kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające
im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów,
- kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów,
- kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
- kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami
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budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony również w sytuacji jeżeli Wykonawca
wykaże, że dysponuje bądź będzie dysponował jedną lub więcej osobami
posiadającymi łącznie uprawnienia, o których mowa w podpunkcie b) powyżej.
Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w
ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z
późn.zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia
2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające
im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących
przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22
grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018r. poz. 2272 z późn. zm.)
do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie
2. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w
Rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z treści dokumentów i oświadczeń musi wynikać
jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.
3. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
4. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) 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.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VI SIWZ, ust. 2 pkt 4), z
wyłączeniem oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej.
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.
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6. 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, spełniają warunki udziału w postępowaniu
lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
7. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,
zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia
lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
8. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, 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 2019 r. poz. 700 z późn. zm.)
V.

PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY.

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający wykluczy wykonawcę
względem którego zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz:
1) a r t . 2 4 u s t . 5 p k t 1 u s t a w y t j . 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 2019 r. poz. 243 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 2019 r. poz. 498 ),
2) art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy tj. z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający
może wykluczyć wykonawcę : 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.
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VI.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
ORAZ BRAK PODSTAW
WYKLUCZENIA.

1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 2,
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3.
Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 składane na wezwanie zamawiającego:
1) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów, o którym mowa w Rozdziale IV pkt 1 ppkt 1
SIWZ, Wykonawca winien przedłożyć:
Zamawiający nie określił minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego
warunku udziału w postępowaniu, zatem nie żąda przedłożenia dokumentów w
powyższym zakresie.
2) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego
sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w Rozdziale IV pkt 1 ppkt 2
SIWZ, wykonawca winien przedłożyć:
a) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 2 000 000,00 zł. ( słownie: dwa miliony złotych
00/100),
b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy nie
mniejszą niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych), w okresie
nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminów składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
3) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego
zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w Rozdziale IV pkt 1 ppkt 3
SIWZ, wykonawca winien przedłożyć:
a) wykaz robót budowlanych (o treści zgodnej z załącznikiem nr 8) wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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
budowlane zostały wykonane, wraz 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
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
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b) wykaz osób (o treści zgodnej z załącznikiem nr 9), skierowanych przez wykonawcę
do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na tematach ich kwalifikacji
zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami. Przed podpisaniem umowy Wykonawca
przedłoży decyzje o nadaniu wymaganych uprawnień budowlanych oraz aktualne
zaświadczenie potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu
zawodowego.
4) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu,
wykonawca winien przedłożyć:
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;
b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w p rzypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w
sprawie spłat tych należności (o treści zgodnej z załącznikiem nr 4);
c) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (o treści zgodnej z
załącznikiem nr 5);
d) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2019 r. poz.1170 z późn. zm. ) (o treści zgodnej z załącznikiem nr 6);
e) wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z
otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazują Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.
U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.) (o treści zgodnej z załącznikiem nr 7).
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 o udzielenie
zamówienia.
3. Ponadto wykonawca winien przedłożyć:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści zgodnej z załącznikiem nr 1;
2) kosztorys ofertowy sporządzony min. metodą kalkulacji uproszczonej, wypełniony i
podpisany przez Wykonawcę (przedmiary robót załączone do SIWZ);
3) dokument potwierdzający wniesienie wadium;
4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy:
a) ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba;
b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia
publicznego (np. konsorcjum), o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy –
upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela /lidera konsorcjum/ wymaga podpisu
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prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców.
4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 ppkt 1 i 2 muszą być złożone w formie oryginału.
Dokument, o którym mowa w pkt 3 ppkt 3 musi być złożony:
a) w przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia bankowego, lub poręczenia
spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości, w formie oryginału (w sposób umożliwiający zwrot dokumentu
w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy) oraz kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę (w sposób
uniemożliwiający jego samodzielną dekompletację);
b) w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej (przelew na konto) w formie oryginału
– lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę.
Dokument, o którym mowa w pkt 3 ppkt 4 musi być złożony w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie. Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na
których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż
oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W
przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a) lub ust. 5, 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,
jednakże, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język
polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego
dokumentów.
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 4 lit. a), w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 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, które powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym
mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, że 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.
7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, wówczas, wykonawcy
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ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa oddzielnie dokumenty
określone w pkt. 2 ppkt 4.

VII.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI.

1. Osobą uprawnioną przez zamawiającego do kontaktów z wykonawcami jest:
Grzegorz Rabczewski – Kierownik Referatu Gospodarczego – tel. 61 28 22 001 w 19
2. Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, przesyłając swoje zapytania pocztą elektroniczną:
urzad@ksiaz-wlkp.pl lub faksem pod numer: 61 28 22 724.
3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, pod warunkiem, że
zapytanie wpłynęło do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
zam awiaj ący pr zekaże wykonawcom, którym
przekazał Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a j e ż e l i specyfikacja jest
udostępniana na stronie internetowej, zamieści na tej stronie.
Jeżeli zapytanie wpłynęło po upływie wskazanego powyżej terminu lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić zapytanie bez odpowiedzi.
4. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, zawiadomienia
wnioski, oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują zgodnie z wyborem
zamawiającego – drogą elektroniczną (adres e-mail zamawiającego: urzad@ksiazwlkp.pl), faksem (numer faksu zamawiającego 61 28 22 724) lub pisemnie na adres:
Urząd Miejski w Książu Wlkp. ul. Stacha Wichury 11a 63-130 Książ Wlkp.
5. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
6. Domniemywa się, że pismo wysłane przez zamawiającego faksem na numer podany przez
wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią
pisma, chyba że wykonawca wezwany przez zamawiającego do potwierdzenia otrzymania
oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt. 4 oświadczy,
że w/w wiadomości nie otrzymał.
7. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
VIII.

ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU.

1. W uzasadnionych przypadkach, zamawiający może przed upływem terminu składania ofert,
zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę treści
specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie
podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do
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zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o
tym wykonawców, którym przekazano specyfikację, oraz zamieszcza tę informację na stronie
internetowej, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na tej stronie.
2. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przedłuża
termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to
konieczne. Jeżeli dokonana zmiana jest istotna, w szczególności dotyczy określenia
przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w
postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, zamawiający przedłuża termin składania
ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.
Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach na stronie
internetowej.
IX.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Ofertę należy złożyć zgodnie z treścią formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr
1 do SIWZ.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę należy, pod rygorem nieważności, złożyć w formie pisemnej, a treść oferty musi
odpowiadać treści SIWZ.
4. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, o których mowa w
treści niniejszej SIWZ.
5. Oferta powinna być sporządzona na papierze, napisana w języku polskim, na maszynie do
pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana.
6. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty była kolejno ponumerowana i
zaparafowana.
7. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób
uniemożliwiający jej dekompletację.
8. Zamawiający zaleca, aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym
załącznikach do oferty) były podpisane. Podpis winien być naniesiony w sposób
umożliwiający jego identyfikację, np. wraz z imienną pieczątką.
9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z
zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.
X.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że
zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
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XI.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Ofertę należy złożyć pisemnie pocztą, osobiście lub przez posłańca, w zamkniętym
opakowaniu/kopercie, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią na adres Urząd
Miejski w Książu Wlkp. ul. Stacha Wichury 11a 63-130 Książ Wlkp. pokój nr 1
(sekretariat) do dnia
09.12.2019 r., do godz. 10:45.
2. Opakowanie/kopertę należy zaadresować następująco:
Urząd Miejski w Książu Wlkp. ul. Stacha Wichury 11a 63-130 Książ Wlkp.
OFERTA
„Przetarg nieograniczony”
„Budowa hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp.”.
Nie otwierać przed dniem 09.12.2019 r., godz. 11:00”
oraz opatrzyć nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

3. Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z ww. opisem ponosi wykonawca.
4. Wykonawca na życzenie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.
5. Oferta złożona po terminie zostanie, zg o d n i e z a r t . 8 4 u st . 2 u s t aw y, niezwłocznie
zwrócona wykonawcy
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu
09.12.2019 r. o godz. 11:00,
w
siedzibie
zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. ul. Stacha Wichury 11a 63-130
Książ Wlkp. pokój nr 7 (sala posiedzeń),
7. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
XII.

ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY.

1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną
ofertę.
2. Zmiana musi być złożona w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem
ZMIANA.
3. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte na sesji otwarcia ofert przy
otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do uprzednio złożonej oferty.
4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
przez złożenie pisemnego powiadomienia w siedzibie zamawiającego o wycofaniu oferty.
XIII.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

1. Wykonawca w złożonej ofercie winien zaproponować kompletną i jednoznaczną cenę,
uwzględniającą wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia oraz
udzielenie ewentualnych upustów, ustaloną na podstawie przedłożonego kosztorysu
ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji uproszczonej.
2. Cena powinna być wyrażona cyfrowo w złotych polskich (zaokrąglona do dwóch miejsc po
przecinku) z uwzględnieniem należnego podatku VAT oraz określona słownie w
oznaczonym miejscu formularza ofertowego.
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3. Stawka podatku VAT zawarta w cenie winna być podana zgodnie z przepisami
obowiązującymi na dzień składania oferty.
4. Rozliczenia z wybranymi wykonawcami będą następować zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.),
obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.
5. W cenie oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić cały zakres robót
wynikający z przedmiarów robót, opisów technicznych, projektu, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót , jak również nie ujęte w dokumentacji, w tym także między
innymi podatek VAT, ubezpieczenie, wszelkie roboty przygotowawcze, odtworzeniowe,
porządkowe, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, przekopów
kontrolnych, wywozu nadmiaru gruntu, zagęszczenia gruntu, pompowania wody,
niezbędnych badań i opinii wymaganych podczas odbioru końcowego robót, powielenia
dokumentacji projektowej na potrzeby budowy oraz wszelkie inne nie wymienione z nazwy
koszty, niezbędne do kompletnego wykonania całego zadania.
6. Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w złotych
polskich.
7. Zamawiający sugeruje, aby wykonawca przed ostatecznym określeniem ceny oferty
dokładnie zapoznał się z terenem budowy, dokumentacją projektową, sprawdził zakres prac
niezbędnych do wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia oraz zdobył wszelkie
informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.
XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich wagami:
a) C – Cena – 60%;
b) G – Wyrażony w pełnych miesiącach okres gwarancji na wykonane roboty
budowlane – 40%.
Zamawiający nie dopuszcza zaproponowania przez wykonawcę okresu gwarancji
wyrażonego w inny sposób niż w pełnych miesiącach.
Minimalny, wymagany przez zamawiającego, okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.
W przypadku zaproponowania przez wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż
60 miesięcy zamawiający przyjmie, iż zaoferowany został okres 60 – miesięczny

XIV.

gdzie 1% = 1 pkt.
W zakresie przedmiotowych kryteriów oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
2. Ocena ofert w zakresie przedmiotowych kryteriów zostanie dokonana wg następujących
zasad:
Cena najniższa spośród złożonych ofert
C = -------------------------------------------------------------- x 60 pkt.
Cena badanej oferty
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Okres gwarancji w badanej ofercie
G = ------------------------------------------------------------------------ x 40 pkt.
Okres gwarancji najdłuższy spośród złożonych ofert

3. Uzyskana punktacja w przedmiotowych kryteriach stanowić będzie łącznie sumę punktacji,
liczonej wg. wzoru: O (ocena) = C + G
4. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans według przyjętych kryteriów, a tym samym
otrzyma największą liczbę punktów w oparciu o określone kryteria, zostanie uznana za
najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych
punktów.
5. W sytuacji, gdy nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty 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.
6. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, nie powodujące
istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego
oferta została poprawiona.
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca, w terminie 3 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia, nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy.
7. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie prawo zamówień publicznych oraz SIWZ, a także
zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w oparciu o wskazane w ust. 1 kryteria.
XV.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 200 000,00 zł, słownie: dwieście
tysięcy złotych 00/100
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.)
3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
zamawiającego Spółdzielczy Bank Ludowy w Śremie O/Książ Wlkp. Nr 91 9084
1026 0300 0101 2000 0010 „ WADIUM POSTĘPOWANIE NR G.271.9.2019 ”. Wadium
musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia
09.12.2019 r., do godz. 10:45.
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4. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie
znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, lub poręczenia spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub
poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy w
formie oryginału dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zwrot dokumentu w
zw. z art. 46 ust. 1 ustawy. Natomiast kserokopia dokumentu poświadczona za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę winna zostać załączona do oferty w sposób
uniemożliwiający jej dekompletację. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej
(przelew na konto) należy dołączyć do oferty potwierdzenie dyspozycji przelewu na konto
Zamawiającego potwierdzone przez Wykonawcę.
Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji
Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego)
przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego
identyfikację, złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i
nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.
4a i ust. 5 ustawy.
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w
sposób nieprawidłowy.
7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy.
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez zamawiającego.
11. Wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z
odsetkami w przypadku gdy wykonawca:
1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.
2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej.

17

Gmina Książ Wielkopolski
XVI.

INFORMACJA O UMOWACH O PODWYKONAWSTWO.

1. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcami, oraz
wykonywania przez nich prac, wymagana jest zgoda zamawiającego. Wykonawca
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
lub dokonać jej zmiany, zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu projekt tej umowy
lub jej zmiany. Jeżeli zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez
wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą, a także projektu jej zmian, wraz z częścią
dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy lub jej zmianach,
nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował projekt umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, w terminie 7 dni od jej zawarcia, poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub kopię jej zmian.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem może dokonać przedkładający umowę lub jej
zmianę.
3. Zamawiający w terminie 14 dni może zgłosić pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo lub do zmiany umowy, niezgłoszenie sprzeciwu w ww. terminie, uważa
się za akceptację umowy bądź jej zmiany przez zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu, poświadczonej za
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, a także jej zmiany,
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wyłączeniem umowy o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo
o wartości wyższej niż 50.000,00 zł. Poświadczenia za zgodność z oryginałem może
dokonać przedkładający umowę lub jej zmianę.
5. Umowy wykonawcy z podwykonawcami oraz ich zmiany powinny być dokonane w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie przez podwykonawców umów z dalszymi
podwykonawcami.
XVII.

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.
1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ustawy,
powiadomi niezwłocznie o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy
ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku gdy w imieniu wybranego wykonawcy, umowę będzie podpisywać inna
osoba jest on zobowiązany przedłożyć zamawiającemu stosowne pełnomocnictwo.
3. W przypadku gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia
umowy, lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli
było wymagane), zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed podpisaniem umowy przedłożenia
umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Przedmiotowa umowa musi zawierać
postanowienia określone w art. 141 ustawy, dotyczące solidarnej odpowiedzialności za

18

Gmina Książ Wielkopolski
wykonanie umowy przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
XVIII.

WYMAGANIA

DOTYCZĄCE

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

WYKONANIA

UMOWY
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5 % ceny
całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się
przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Spółdzielczy Bank Ludowy w
Śremie O/Książ Wlkp. Nr 91 9084 1026 0300 0101 2000 0010 Wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego
rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek
bankowy wskazany przez zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w
sprawie zamówienia publicznego).
3.
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub kilku
następujących formach (do wyboru),o których mowa w art.148 ust.1 Pzp:
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;
5) poręczeniach udzielonych 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.
Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w
art.148 ust. 2 ustawy.
5.
Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy
wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy ale przed jej podpisaniem.
6.
Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie
zamawiającego.
7.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu zamawiający może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
8.
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.
9.
W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 3. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokości.
Podział wniesionego zabezpieczenia zostanie określony w umowie stanowiącej załącznik do
niniejszej specyfikacji.
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XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY
WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
1. Zamawiający wymaga, aby wybrany wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach
określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.
2. Działając zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy zamawiający przewiduje możliwość
dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takiej zmiany:
1) termin wykonania robót określony w umowie może ulec wydłużeniu w przypadku:
a) wystąpienia przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w
szczególności wynikających z nieterminowego przekazania placu budowy,
konieczności zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności
miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
b) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne),
mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót,
c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie
robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową,
normami
lub
innymi
przepisami,
wymagającej
konkretnych
warunków
atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
d) konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do
wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz
udzielenia zamówień dodatkowych,
e) opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe
organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
f) opóźnienia w wydaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do których wydania właściwe
organy są zobowiązane na mocy prawa, jeżeli nie są następstwem okoliczności, za
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
g) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności.
Opóźnienia, o których mowa powyżej muszą być odnotowane w Dzienniku Budowy
oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez
kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego.
W przedstawionych powyżej przypadkach, strony ustalą nowe terminy, z tym że
maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy
równy będzie okresowi opóźnienia.
2) termin wykonania robót określony w umowie może ulec skróceniu w przypadku:
a) gdy wykonawca zakończy roboty przed terminem, a zamawiający na wniosek
wykonawcy zgodzi się odebrać te roboty wcześniej niż planował;
b) gdy zmiana terminu wykonania robót tj. skrócenie terminu wykonania jest korzystna
dla zamawiającego. W takiej sytuacji zmiana terminu określonego w umowie jest
możliwa wówczas gdy o skrócenie terminu wnioskował zamawiający, a wykonawca
wyraził zgodę na zakończenie robót przed terminem;
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3) zmiana zakresu robót i ustalonego na podstawie wybranej oferty wynagrodzenia
polegająca na rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji
projektowej („roboty zaniechane”). Wówczas określone w umowie wynagrodzenie
kosztorysowe zostanie proporcjonalnie zmniejszone przy zachowaniu cen
jednostkowych i składników cenotwórczych przedstawionych w kosztorysie ofertowym
wykonawcy. Sposób obliczenia wartości tych robót, która zostanie potrącona
Wykonawcy nastąpi w oparciu o kosztorys ofertowy po dokonaniu protokolarnego
ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, z udziałem Inspektora Nadzoru zakresu
robót podlegających rezygnacji,
4) zmiana zakresu robót i ustalonego na podstawie wybranej oferty wynagrodzenia może
nastąpić w przypadku, konieczności wykonania robót zamiennych gdy ilość faktycznie
wykonanych robot będzie odbiegała od ilości przedstawionej w przedmiarze robot, który
był podstawą obliczenia ceny oferty. Wówczas określone w umowie wynagrodzenie
kosztorysowe zostanie proporcjonalnie zmienione (zmniejszone lub zwiększone) przy
zachowaniu cen jednostkowych i składników cenotwórczych przedstawionych w
kosztorysie ofertowym wykonawcy i zostanie obliczona w następujący sposób:
a) wartość robót zamiennych (Kz) zostanie ustalona na podstawie kosztorysu
opracowanego przez Wykonawcę (przy zastosowaniu składników cenotwórczych
takich samych jak w kosztorysie ofertowym) oraz zatwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiającego,
b) wartość robót pierwotnie zakładanych do wykonania (Kp) zostanie ustalona
analogicznie jak dla robót zaniechanych,
c) wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyliczone w oparciu o formułę:
Wa = Wp – Kp + Kz, gdzie:
Wa – wynagrodzenie Wykonawcy po zmianie,
Wp – pierwotne wynagrodzenie umowne Wykonawcy
4) zmiana wynagrodzenia określonego w umowie może nastąpić w przypadku:
a) urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT)
jeżeli zmiany te
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takim
przypadku wartość robót brutto przewidzianych do odbioru po dniu wejścia w życie
tych zmian zostanie skorygowana w ten sposób, że do niezmienionej wartości
netto tych robót zostanie doliczona kwota podatku VAT zgodnie z przepisami
obowiązującymi na dzień ich odbioru;
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę. Warunkiem dokonania zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego
pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy
sposób wyliczenia wpływu ww. zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy.
Waloryzacja będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia
nowej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne. Warunkiem dokonania zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego
pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy
sposób wyliczenia wpływu ww. zmian na wynagrodzenie Wykonawcy. Waloryzacja
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będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia zmian, o
których mowa w zdaniu pierwszym.
5) postanowienia zawartej umowy w zakresie udziału podwykonawców (jeżeli wykonawca
przewidywał powierzenie części zamówienia do wykonania podwykonawcom) w
realizacji zamówienia mogą ulec zmianie w przypadku:
a)
zmiany podwykonawców i powierzenia części zamówienia nowym
podwykonawcom,
b)
rezygnacji z udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.
W toku postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcy przysługują niżej wskazane środki
ochrony prawnej:
1) 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.
2) 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 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej.
4) 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, na które nie
przysługuje odwołanie na podst. art. 180 ust. 2 ustawy.
5) Na orzeczenia Izby, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu okręgowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7
dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi.
6) Szczegółowe informacje o przysługujących środkach ochrony prawnej zawarte są w art. 179
– 198g ustawy.
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XX.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ.

1. Formularz do wypełnienia – „Formularz ofertowy” – załącznik nr 1.
2. Formularz do wypełnienia – „Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z
postępowania”– załącznik nr 2.
3. Formularz do wypełnienia – „Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postepowaniu” – załącznik nr 3.
4. Formularz do wypełnienia – „Oświadczenie wykonawcy dotyczące podatków, opłat i
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne” – załącznik nr 4.
5. Formularz do wypełnienia – „Oświadczenie wykonawcy dotyczące zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne”– załącznik nr 5.
6. Formularz do wypełnienia – „Oświadczenie wykonawcy dotyczące opłacania podatków i
opłat lokalnych” – załącznik nr 6.
7. Formularz do wypełnienia – „Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy
kapitałowej” – załącznik nr 7.
8. Formularz do wypełnienia – „Wykaz robót budowlanych” – załącznik nr 8.
9. Formularz do wypełnienia – „Wykaz osób” – załącznik nr 9.
10. Wzór umowy – załącznik nr 10.
11. Projekt, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (branża
budowlana, branża elektryczna, branża sanitarna), przedmiary robót
– załącznik nr 11.
12. „Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych” – załącznik nr 12.
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Książ Wlkp. dnia

18.11.2019 r.
Burmistrz
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