Książ Wlkp., dnia 16 września 2020
Numer sprawy: G.271.8.2020

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 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Nazwa nadana zamówieniu:

„Adaptacja pomieszczeń na Klub Seniora w Gminie Książ 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 możliwość 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
opisywanym przez zamawiającego przedmiocie zamówienia. 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 opisywanym przez Zamawiającego, 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 zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
17. 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.
18. 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
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
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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.
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 postepowaniu
wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
19. Umowa z wybranym Wykonawcą zostawanie zawarta na warunkach określonych
we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.
II.
1.
2.
3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji pn.
Adaptacja pomieszczeń na Klub Seniora w Gminie Książ Wlkp.
Kody CPV: 45215000-7, 45212300-9, 45310000-3, 45000000-7, 45330000-9
Przedmiot zamówienia obejmuje adaptację, zmianę sposobu użytkowania istniejących
pomieszczeń zlokalizowanych w poziomie piwnicy budynku Przedszkola na pomieszczenia
„Klubu Seniora” o powierzchni 79,90 m2. Istniejący budynek usytuowany jest w Książu
Wlkp. przy ul. Ogrodowej 1A, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 244/3 i 245/1
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zaprojektowano zmianę
w zagospodarowaniu terenu, tzn. wykonanie odrębnego wejścia na poziom piwnicy dla
osób korzystających z Klubu Seniora wraz z wykonaniem platformy dla osób
niepełnosprawnych. Wykonanie pomieszczeń Klubu Seniora zaprojektowano w przestrzeni
istniejących pomieszczeń, w istniejących ścianach murowanych bez naruszania elementów
konstrukcyjnych budynku. Zaplanowano rozebranie istniejącego wejścia pochylni i
wykonanie zewnętrznych schodów terenowych na ławie fundamentowej z oporników
betonowych oraz kostki betonowej prostokątnej. Mur zewnętrzny schodów z bloczków
betonowych a ponad terenem z cegły klinkierowej.
W obrębie pomieszczeń Klubu Seniora przewidziano:
- obniżenie poziomu posadzek o 0,20 cm wraz z wykonaniem nowych posadzek
betonowych z izolacją termiczną i przeciwwilgociową,
- przestawienie ścianek działowych z drzwiami p.poż w korytarzu oraz poszerzenie
istniejących otworów drzwiowych,
- wykonanie częściowej zabudowy sufitów z płyt GK na ruszcie stalowym (zabudowa rur
istniejącej kanalizacji sanitarnej),
- wykonanie na ścianach uzupełnień tynków i wykonanie dwukrotnych gładzi gipsowych,
- wykonanie dwukrotnego malowania ścian i sufitów farbami emulsyjnymi,
- wykonanie i uzupełnienia stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej oraz stolarki p.poż.
- wykonanie okładzin z płytek gresowych,
- dostawę i montaż wyposażenia pomieszczeń Klubu Seniora.
- dostawę i montaż kompletnej platformy dla niepełnosprawnych.
W zakresie instalacji sanitarnej planuje się częściową przebudowę i uzupełnienie instalacji
sanitarnych wod. kan i c.o. wraz z urządzeniami i osprzętem, zgodnie z rysunkami i opisem
do instalacji. W zakresie instalacji elektrycznej częściową przebudowę i uzupełnienie
instalacji elektrycznej wraz z osprzętem i oprawami oświetleniowymi, uzupełnienie
oświetlenia, wykonanie RG dla klubu wraz z podlicznikiem oraz wyłącznikiem p.poż,
zgodnie z rysunkami i opisem do instalacji.
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UWAGA roboty związane wykonaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej należy
wykonać na terenie objętym obecnie budową hali widowiskowo sportowej ( plac
budowy ) i wszelkie terminy robót należy uzgodnić z Wykonawcą.
4.

Przedmiot zamówienia szczegółowo opisują:
1) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
2) przedmiary robót,
3) projekt,
Wymienione dokumenty stanowią załącznik nr 11 do SIWZ.

5. Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca winien udzielić co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty
budowlane.
2) 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;
3) Wykonawca winien udzielić 14 dniowego terminu płatności licząc od dnia dostarczenia
zamawiającemu faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy;
4) Wykonawca winien realizować przedmiot zamówienia zgodnie ze współczesną wiedzą
techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności ustawą z
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j.) normami
technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz
postanowieniami umowy.
5) Zamawiający wymaga, zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę min. 2 osób do wykonywania następujących czynności
w zakresie realizacji zamówienia: robót wykończeniowych,
ogólnych prac
budowlanych niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji.
Sposób dokumentowania zatrudnienia w/w osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie
kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu
niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy (§ 6 ust. 3-6 i § 9 ust. 1 pkt. 7 i 8)
stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. Na etapie ofertowania – Wykonawca składa
w tym zakresie oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do SIWZ – druk
„FORMULARZ OFERTOWY”.
III.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Zamówienie winno być z realizowane w terminie do 15 grudnia 2020 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.
Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeżeli Wykonawca wykaże że:
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posiada zdolność kredytową lub potwierdzi wysokość posiadanych środków
finansowych nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)
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 dwóch zamówień polegających na budowie lub remoncie
budynków o łącznej wartości nie niższej niż 300 000,00 zł brutto słownie: trzysta
tysięcy złotych 00/100;
b) iż dysponuje 1 osobą , która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
(będzie kierować robotami budowlanymi), posiada uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie wykonawczym w specjalności
architektonicznej lub konstrukcyjno – budowlanej, 1 osobą z uprawnieniami do
kierowania robotami elektrycznymi, 1 osobą z uprawnieniami do kierowania
robotami w zakresie sieci sanitarnych a także wskaże podstawę do dysponowania
tymi osobami
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.
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
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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 2017 r. poz. 570 ze
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
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 2020 r.
poz. 814 t.j.) 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).
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
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kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt
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 ust. 1 pkt
2) SIWZ, Wykonawca winien przedłożyć:
a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy nie
mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), 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 ust. 1 pkt
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;
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.
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
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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 t.j.) (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 2020 r. poz. 1076 t.j.) (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) kosztorysy ofertowe sporządzone 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 prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 muszą być złożone w formie oryginału.
Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 musi być złożony:
1) 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);
2) w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej (przelew na konto) w formie
oryginału – lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę.
Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 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

8

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 ust. 2 pkt 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, 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.
7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, wówczas, Wykonawcy
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 ust. 2 pkt 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 Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację
Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli 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@ksiaz-
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5.

6.

7.
VIII.

wlkp.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.
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.
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 ust. 3 oświadczy, że w/w wiadomości nie otrzymał.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
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 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
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(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.
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 01 października 2020 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”
„Adaptacja pomieszczeń na Klub Seniora w Gminie Książ Wlkp.”
Nie otwierać przed dniem 01 października 2020 r. , godz. 11:00
oraz opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

3.
4.
5.
6.

7.
XII.

Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca.
Wykonawca na życzenie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.
Oferta złożona po terminie zostanie, zg o d n i e z a r t . 8 4 u s t . 2 u st aw y, niezwłocznie
zwrócona Wykonawcy
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 października 2020 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),
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
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.
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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. Cenę oferty za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia wykonawca określi w formie
wynagrodzenia ryczałtowego tj. wynagrodzenia uregulowanego przepisami art. 632 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm. )
2. Cenę oferty stanowić będzie cena ryczałtowa brutto (wraz z podatkiem VAT), za jaką
wykonawca oferuje wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia.
3. Stawka podatku VAT zawarta w cenie winna być podana zgodnie z przepisami
obowiązującymi na dzień składania oferty.
4. W cenie ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić cały zakres
robót wynikający z przedmiarów
robót, opisów technicznych, projektu, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót. Kosztorysy ofertowe mają charakter jedynie
pomocniczy i stanowią ułatwienie dla dokonania wyceny realizowanych prac.
5. Cena oferty winna być wyrażona cyframi w złotych polskich oraz słownie.
6. Cena oferty podana przez wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty związane z
realizacją przedmiotu niniejszego zamówienia i niezbędne do zakończenia realizacji
przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności koszt tzw. robót „nieprzewidzianych”,
„koniecznych” bądź „dodatkowych”. Oznacza to, że cena ryczałtowa musi zawierać
wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia wynikające wprost z
dokumentacji, 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.
7. Cena oferty pozostanie niezmienna do zakończenia wykonania przedmiotu umowy, a zatem
wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie może żądać
podwyższenia wynagrodzenia (z wyjątkiem okoliczności określonych art. 632 § 2 k.c.),
chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów
prac.
8. Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w złotych
polskich.
9. 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.
10. Zamawiający informuje, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przedmiar robót budowlanych, stanowi dla wykonawcy jedynie materiał poglądowy i
pomocniczy do określenia ceny ryczałtowej (wynagrodzenia ryczałtowego) za wykonanie
przedmiotu zamówienia, a zatem nie stanowi wyłącznej podstawy określenia ceny 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%.
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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
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

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 5 000,00 zł, (słownie: pięć tysięcy
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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).
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.271.8.2020 ”.
Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert,
tj. do dnia 01 października 2020 r., do godz. 10:45
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:
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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.
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
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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 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. Zamawiającego 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. Zamawiający 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) opóźnienia zamawiającego w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu jego
przekazania określonego w umowie. W takim przypadku przesunięcie terminu
zakończenia robót budowlanych może nastąpić o taką samą ilość dni, na wniosek
wykonawcy,
b) wystąpienia tzw. sił wyższych (huragan, powódź, trzęsienie ziemi, zbyt wysokie lub
zbyt niskie temperatury powietrza uniemożliwiające zachowanie wymogów
technologicznych, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby trzecie nie
związane z wykonawcą, przewlekłe opady deszczu trwające nieprzerwanie przez
okres co najmniej 10 dni zupełnie niezależnych od wykonawcy, uniemożliwiających
wykonanie robót w ustalonym w umowie terminie. Wówczas termin realizacji umowy
na wniosek wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do usunięcia
konsekwencji działania siły wyższej,
c) wystąpienia
konieczności
udzielenia
zamówień
dodatkowych
nieobjętych
zamówieniem podstawowym, których wykonanie stanie się konieczne, czego nie
można było wcześniej przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, a
wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia
dodatkowego. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek wykonawcy może ulec
wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania robót dodatkowych warunkujących dalsze
prowadzenie robót na zadaniu podstawowym,
d) wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy pomimo zachowania należytej staranności, w tym w szczególności
długotrwałych (powyżej 3 dni) przerw w dostawach wody, prądu lub gazu,
konieczności uzyskania decyzji i uzgodnień mogących spowodować wstrzymanie prac,
konieczności wykonania prac archeologicznych mających bezpośredni wpływ na
terminowość wykonania robót, stwierdzenia błędów w dokumentacji projektowej,
których usuniecie będzie skutkować koniecznością konsultacji z projektantem i
naniesienia przez niego poprawek lub zmiany projektu. Wówczas termin realizacji
umowy na wniosek wykonawcy może ulec wydłużeniu o faktyczną ilość dni przerwy w
realizacji robót,
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;
3) zmiana wynagrodzenia określonego w umowie może nastąpić w przypadku urzędowej
zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT)
4) 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,
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b) rezygnacji z udziału podwykonawców w realizacji zamówienia;
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

XX. 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.
XXI.

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 postępowaniu” – 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
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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 budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót –

załącznik nr 11.
12. „Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych” – załącznik nr 12.

Zatwierdzam:

Burmistrz
/-/ Teofil Marciniak

Książ Wlkp., 16 września 2020 r.
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