Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
81-571 Gdynia ul.Chwaszczyńska 26
Tel. 58 629-12-69; fax. 58 629-12-69
zsp4gdynia @gmail.com
www.zsp4gdynia.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

dot.:

przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych na robotę budowlaną:
„ Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby
przedszkola” z przeznaczeniem na wykonanie placu zabaw dla potrzeb
Przedszkola Nr 57 wraz z robotami towarzyszącymi,
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Gdyni, ul.Chwaszczyńska 26

SWIZ sporządzono zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz.U.2015.2164 z późn. zm.)

Maj 2018

ROZDZIAŁ 1.
ZAMAWIAJĄCY
1.1. Zamawiającym jest:

Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
reprezentowaną przez :
Pana Andrzeja Gogole Dyrektora jednostki budżetowej :
Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4 w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej 26 na podstawie
udzielonego przez Prezydenta Miasta Gdyni upoważnienia
1.2. Prowadzący postępowanie – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4

reprezentowany przez Dyrektora Szkoły Andrzeja Gogole
tel. 58 629 12 69
fax 58 629 12 69
e- mail zsp4gdynia@gmail.com
1.3. Godziny urzędowania 7.30 – 15.30 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od

pracy)
ROZDZIAŁ 2.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.
Dz.U.2015.2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”
2.2. Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana jest w dalszej treści siwz lub
specyfikacją .
2.3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2.4. Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.
ROZDZIAŁ 3.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1.Przedmiotem zamówienia jest :.
Wykonanie placu zabaw dla potrzeb przedszkola nr 57 wraz z robotami towarzyszącymi
na podstawie projektu wykonawczego wielobranżowego pn. „ Przebudowa ze zmianą
użytkowania parterowej części budynku szkoły na przedszkole 4-oddziałowe
przy ul. Chwaszczyńskiej 26 w Gdyni” z sierpnia 2017 r.
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Zestawienie robót wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień:
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
3.2 Opis przedmiotu zamówienia :
Przed dostawą urządzeń należy przygotować:
• Wykonać tymczasowy podjazd na górny taras działki szkolnej (dla samochodów
transportowych na czas wykonywania robót
• Zabezpieczenia od strony boisk – piłkochwyty.
• Podjazd dla wózków na skarpie przy placu zabaw.
• Inne prace budowlano - remontowe – remont schodów zewn. prowadzących na plac
zabaw, ułożenie stalowych prowadnic dla wózków na schodach zewn.
Ze względu na ilość dzieci w 4 grupach wiekowych projektuje się podział placu zabaw na 3
strefy o różnej intensywności użytkowania, tj. strefę malucha, strefa główna placu zabaw
i „kącik ciszy”.
1. Nawierzchnie – w obrębie całego projektowanego placu zabaw planowane jest nowe
zagospodarowanie nawierzchni. Przed wykonaniem nowych nawierzchni należy wykosić trawę,
przeprowadzić mikroniwelację w celu wyrównania terenu,
usunąć z części działki humus (pod nawierzchnię piaskową) oraz:
a) w obrębie projektowanej strefy głównej placu zabaw oraz pod ścieżką z płyt
chodnikowych planowana jest nawierzchnia piaskowa. Po usunięciu w-wy humusu
(gr. ok. 15cm), rozłożeniu agrowłókniny zabezpieczającej wyrastaniu chwastów,
rozsypanie 10cm warstwy piasku płukanego, bez zawartości części pylastych i iłów,
frakcja 0,2-2mm.
b) w obrębie „Strefy malucha” i „Kącika ciszy” planowana jest nawierzchnia trawiasta
przy zastosowaniu trawy rolowanej składającej się z mieszanek odmian traw
wolnorosnących, boiskowych i odpowiednich na stanowiska mocno nasłonecznione i suche.
c) strefy bezpieczne przy urządzeniach dla dzieci – niezależnie od przygotowanej
nawierzchni piaskowej w obrębie placu głównego należy przygotować odpowiednio
podłoże w strefach bezpiecznych przy:
- zestawie integracyjnym „statek”, zjeżdżalniach, huśtawce „bocianie gniazdo” – rys. A14.
W obrębie stref bezpieczeństwa stosować piasek płukany, wolny od cząstek gliny i mułu,
frakcja 0,2mm do 2mm, grubość warstwy 30cm.
2.Ogrodzenie placu zabaw:
Projektuje się wygrodzenie całego placu zabaw ogrodzeniem stalowym systemowym (2D,
powlekanym PCV) w kolorze zielonym - RAL 6005 z furtką o szer.1,2 m. Furtka z zamkiem i
klamką. Wysokość ogrodzenia i furtki - 1,5m.
Utwierdzenie słupków panelowych w otworach fi 20-25cm wypełnionych betonem C12 na
gł. 1,0m.
Przy strefie malucha i przy kąciku ciszy – niskie ogrodzenie drewniane (w formie sztachet)
do wys. 1m. Drewno gładkie, zaimpregnowane, z kolorowymi słupkami.
3.Dojścia:
Projektuje się jedną ścieżkę prowadzącą przez plac zabaw. Szer. 1,5m, układana z płyt bet.
chodnikowych szarych 35x35x4cm, na podsypce piaskowej i zagęszczonym podłożu
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żwirowym gr. 10cm. Spoiny wypełnić piaskiem. Obrzeża betonowe 100(70) x 20 x 6cm na
podsypce piaskowej stabilizowanej cementem.
4.Urządzenia:
Wyposażenie placu zabaw w certyfikowane urządzenia stałe do zabaw dla dzieci w wieku od
2 lat, z kolorowego tworzywa sztucznego, odpornego na działanie promieni słonecznych
i łatwego do utrzymania czystości (HDPE gr.15 mm). Elementy stalowe ocynkowane i malowane
proszkowo, elementy drewniane z drewna bezrdzeniowego lub klejonego. Słupy konstrukcyjne
osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego, wszelkie otwory oraz wystające elementy śrub
i nakrętek osłonięte zaślepkami. Połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez
ocynkowanie.
Uwaga:
Podane wymiary dotyczące wyposażenia placu zabaw są wymiarami orientacyjnymi w celu
przybliżenia, zobrazowania Wykonawcy robót budowlanych wielkości oraz parametrów
montowanych urządzeń.
Przed zakupem wyposażenia placu zabaw, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do
akceptacji Zamawiającego przyjęte rozwiązania oraz kolorystykę urządzeń.
STREFA MALUCHA - dzieci 3 letnie - strefa zamknięta, ogrodzenie niskie, nawierzchnia
trawiasta, zestaw urządzeń:
- domek z werandą ( bez podłogi )
- piaskownica kwadratowa zasuwana
- zjeżdżalnia wolnostojąca z drabinką
- ławeczka dwustronna dla maluchów Żółwik
STREFA GŁÓWNA PLACU ZABAW:
- huśtawka „ bocianie gniazdo”
- sprężynowce- bujaki 2 szt.
- urządzenie integracyjne-dla czworga dzieci w wieku 2-7 lat
- zestaw integracyjny „ statek”
- zjeżdżalnia wolnostojąca z drabinką
- domek z piaskownicą-domek drewniany z płotkiem ,piaskownica 3x3m, podest drewniany
łączący domek z piaskownicą
Uwaga:
w ramach dostawy urządzenia wymagana jest przez Zamawiającego
plandeka lub inne równoważne rozwiązanie zabezpieczające piaskownicę przed
zabrudzeniami.
KĄCIK CISZY: strefa wygrodzona, ogrodzenie niskie, nawierzchnia trawiasta, zestaw
urządzeń:
1. Ogródek Malucha
- konstrukcja wykonana z belek z drewna klejonego 90
x 90 mm zabezpieczonych preparatem do drewna,
- bujak/ sprężynowiec – Żaba
Bujak na sprężynie z ławeczką. Korpus wykonany z płyty HDPE barwionej w pełnej masie.
Uwaga:

1. Przygotowanie terenu pod montaż urządzeń wymaga miejscowej mikroniwelacji terenu
(grubość przemieszczanych warstw gruntu - średnio 0,25m)
2. Posadowienie urządzeń dla dzieci należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta
urządzeń w ramach dostawy i montażu.
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3. Przed dostawą urządzeń terenowych dla dzieci Wykonawca winien uzyskać akceptację
Przedstawiciela przedszkola.
4. Wizualizacje urządzeń należy traktować jako poglądowe, winny być zachowane funkcje
i wymiary stref bezpiecznych .
Pozostałe elementy placu zabaw:
1. Ławki z oparciem – na konstrukcji metalowej, siedziska i oparcia z drewna
gładkiego, jasnego impregnowanego.
2. Kosze na śmieci - w konstrukcji drewnianej, wym. 60x60x60cm.
3. Tablica regulaminowa
4. Piłkochwyty
Plac zabaw dzieci przedszkolnych sąsiaduje w bezpośrednim sąsiedztwie boisk szkolnych
(koszykówka), na których codziennie ćwiczą dzieci i młodzież szkolna. W celu
zabezpieczenia przedszkolaków przed uderzeniem piłką, planuje się ustawienie
piłkochwytów wzdłuż linii boisk sąsiadujących z placem zabaw
UWAGA:
Szczegóły dotyczące urządzeń , ich montażu i zabezpieczeń ,szczegółowy zakres prac, opis
przedmiotu zamówienia znajdują się w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do SIWZ.
DOJŚCIA I PODJAZDY:
- Podjazd dla wózków na skarpie prowadzącej na plac zabaw – ułożony w linii skośnej do
kierunku spadku, z kostki betonowej prostokątnej 20x10x4cm, na podsypce piaskowej
stabilizowanej cementem gr. 4cm i podbudowie żwirowej gr. 10cm. Obrzeża chodnikowe
6x20x100cm osadzone w stabilizowanej podsypce cem - piaskowej. Wzmocnienie skarpy
po obu stronach podjazdu geokratą i biowłókniną kołkowaną do gruntu ( ok. 12m2).
Wypełnienie trawą lub niskimi krzewami. Wzdłuż dolnej krawędzi podjazdu osadzić
poręcz metalową o dwóch wysokościach h=0,9m i h=0,6m.
- Dojazd tymczasowy na górny taras terenu szkoły.
Ponieważ wszystkie planowane prace będą się odbywać na najwyższej części działki,
należy przewidzieć możliwość dojazdu na ten teren od strony bramy wjazdowej.
Wysokość skarpy, na którą konieczny będzie transport sprzętu i materiałów wynosi ok.4m.
W celu umożliwienia wjazdu należy przewidzieć mikroniwelację i utwardzenie fragmentu
skarpy na odcinku o dł. ok. 21m.
- Inne prace budowlano – remontowe.
Remont betonowych schodów zewn. prowadzących na plac zabaw i balustrad – schody
należy oczyścić z mchu i odpadających fragmentów zaprawy cementowej.
Przeprowadzić naprawę zaprawami renowacyjnymi do betonu (pow. ok. 7m2) –
systemowymi, stanowiącymi ostateczną warstwę wykończeniową przy elementach
niewymagających idealnej gładkości powierzchni, zaimpregnować p/wilgociowo.
Balustrady oczyścić, przeszlifować i przemalować 2x farbą do metalu w kolorze ciemnoszarym.
Ułożenie stalowych prowadnic dla wózków na schodach zewn. – ceowniki 100
zabezpieczone antykorozyjnie, wklejane kotwami chemicznymi do stopni schodów.
- Zieleń.
W obszarze projektowanych elementów zagospodarowania należy wykosić trawę,
przyciąć gałęzie drzew i krzewów wyrastających w światło komunikacji (dojścia, chodniki,
schody).
3.3.Roboty należy wykonać z uwzględnieniem następujących uwag:
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1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wygrodzenia placu budowy i zaplecza
Wykonawca zobowiązany jest własnym kosztem i staraniem zorganizować plac budowy,
zaplecza, uzgodnić z gestorami sieci zasilanie placu budowy w wodę i energię elektryczną
2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w taki sposób , by nie wystąpiły żadne
uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej, zlokalizowanych na
terenie placu budowy i jego otoczeniu. W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów lub
infrastruktury Wykonawca zobowiązany jest własnym kosztem i staraniem do ich naprawy lub
odtworzenia .
3. Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu
(pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowanie terenów przyległych, uwzględniając
wymianę uszkodzonych elementów ( jezdnia,chodnik, elementy betonowe itp. )
4. Wykonawca na własny koszt zorganizuje wywóz i utylizację odpadów ( w tym gruz ).
5. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w spotkaniach koordynacyjnych oraz kontrolnych z
udziałem Nadzoru
3.4. Wykonawca udzieli nie mniej niż 36 miesięczną gwarancję. Zamawiającemu przysługuje
rękojmia za wady , która wygasa po upływie 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru
końcowego przedmiotu zamówienia .
3.5 Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej,
aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz
zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie
Wykonawca.
3.6 Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy , znaki
towarowe mają charakter przykładowy , a ich wskazanie ma na celu określenie
oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert
równoważnych na podstawie art.30 ust. 5 ustawy Pzp .W przypadku gdy Zamawiający użył
w opisie przedmiotu
zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy
odniesienia, o których
mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp, należy je
rozumieć
jako
przykładowe. Zamawiający
zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym
przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w treści
SIWZ.
Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ
norma,
należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub
równoważna”.
3.7 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie
realizacji zamówienia , jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w
sposób określony w art.22 §1 ust. z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy ( Dz.U.z 2014
r.poz.1502, z późn. zm.) .
ROZDZIAŁ 4.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązuje się wykonać cały przedmiot zamówienia nie później niż do dnia
20.08.2018.r.
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ROZDZIAŁ 5.
OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych .
ROZDZIAŁ 6.
OFERTY WARIANTOWE ORAZ ZAMÓWIENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 67
UST 1 PKT 6 USTAWY PZP
6.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7
ustawy Pzp.
ROZDZIAŁ 7.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
7.1 Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
-

posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej , o ile
wynika to z odrębnych przepisów ;

-

sytuacji ekonomicznej i finansowej ;

-

zdolności technicznej lub zawodowej , opisane w pkt. 7.2 przez Zamawiającego

7.2 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 7.1 jeżeli Wykonawca
wykaże, że dysponuje odpowiednią minimalną zdolnością techniczną lub zawodową , tj.:
- posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia
tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy , to wykonał w tym okresie należycie , zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane
polegające na budowie placu zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych
- dysponuje osobami, które skieruje do wykonywania zamówienia, posiadającymi
kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do
wykonania zamówienia publicznego
- dysponuje osobą, którą skieruje do wykonywania zamówienia, tj.:
a) 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń, wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego
potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej
terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz posiadającą co
najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie,.
7.2.1 dysponuje narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi
dostępnymi Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego
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7.2.2 dysponuje odpowiednią zdolnością ekonomiczną i finansową
7.2.3 posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 200 000 zł.
7.2.4 posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności
związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż
500 000 zł.
7.3 Podstawy wykluczenia
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w okolicznościach ,
o których mowa w art.24 ustawy.
ROZDZIAŁ 8.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ

JAKIE MA DOSTARCZYĆ

8.1.1 Formularz ofertowy załącznik nr 1
8.1.2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu załącznik
nr 2 ,
8.1.3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr3
8.1.4 Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach
innych podmiotów, którego wzór stanowi załącznik nr 6
8.2 Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego
oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że
spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy
wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:
8.2.1 wykaz robót odpowiadających warunkowi określonemu w pkt 7.2 zał. nr 4
8.2.2 osobę skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z
informacją na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia,
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego
8.2.3 dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
8.2.4 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
zgodnie z pkt.7.2.3
8.2.5 Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia _
ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez _
wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy _
kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody _
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji _
w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5
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8.3

8.4

Na potwierdzenie, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w celu
wykazania spełnienia warunków, w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia
oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów
(zobowiązania o treści odpowiadającej załącznikowi nr 6 z których będzie wynikać:
8.3.1

zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

8.3.2

sposób wykorzystania zasobów innego
wykonywaniu zamówienia publicznego;

8.3.3

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

8.3.4

oraz czy inne podmioty na zdolności których wykonawca powołuje się w odniesieniu
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane, których wskazane
zdolności dotyczą.

podmiotu,

przez

wykonawcę,

przy

Jeżeli zdolności zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa
wyżej, nie potwierdzą spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca
w wyznaczonym terminie od otrzymania wezwania:
− zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
− zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,
na których polegał korzystając z potencjału podmiotu trzeciego.

8.5

Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy oferta wykonawcy, który wykazując się spełnieniem
warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, wykonawca przedstawił
w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

8.6

Wszystkie oświadczenia, o których mowa w ROZDZIALE 8, składane są w oryginale, zaś
dokumenty, o których mowa w ROZDZIALE 8, mogą być składane w formie oryginału lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia powinien dokonać odpowiednio
wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach wykonawca polega, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.

8.7

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.

8.8

W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych
walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano daną
wartość, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

8.9

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia –
nie spełnia”.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny
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dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego
warunku;
ROZDZIAŁ 9
POWIERZENIE WYKONANIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM
9.1 Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Powierzenie
realizacji części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za
prawidłową realizację tego zamówienia.
9.2 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na
etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to
wiadome, podać firmy podwykonawców.
9.3 Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania powierzonych podwykonawcom
części zamówienia, wykonawca podał firmy podwykonawców oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktów z nimi z uwzględnieniem zasad dotyczących zawierania
umów z podwykonawcami określonymi w par. 6 wzoru umowy. Wykonawca zobowiązany jest
zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, w trakcie realizacji zamówienia, oraz przekazać informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części
zamówienia.
9.4 Jeżeli wykonawca zamierza dokonać zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, będącego
podmiotem, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca
jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na które
zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
ROZDZIAŁ 10.
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI
I
FORMIE
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW
ORAZ
WSKAZANIE
OSÓB
UPRAWNIONYCH
DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
10.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej.
10.2 Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
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Kornowska Teresa kierownik adm-gosp. szkoły tel .58 629 12 69 w godz. 9:00 – 15:30
e-mail: zsp4gdynia@gmail.com
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
10.3 Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji , wyjaśnień czy
odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania. W sprawach wymagających
zachowania formy pisemnej korespondencja , która wpłynie do Zamawiającego po
godzinach jego urzędowania , to jest 7.30 -15.30 , zostanie potraktowana tak , jakby przyszła
w dniu następnym .
10.4 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia zapisów
SIWZ.
ROZDZIAŁ 11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
ROZDZIAŁ 12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert .
ROZDZIAŁ 13. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
13.1 Oferta winna być sporządzona w języku polskim .
13.2 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
13.3 Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
13.4 Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ
13.5 Formularz ofertowy oraz inne oświadczenia winne być ostemplowane pieczątką firmową
oraz podpisane i opieczętowane pieczątką imienną przez właściwe osoby do
reprezentowania Wykonawcy.
13.6 Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte – zszyte w sposób
uniemożliwiający ich dekompletację .
13.7 Zaleca się, aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane i parafowane .
13.8 Wszystkie miejsca , w których naniesiono zmiany , powinny być parafowane przez osobę
upoważnioną do reprezentowania firmy .
13.9 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym przypadkowe
zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert.
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13.10 Oferta winna być złożona w opieczętowanej pieczątką firmową kopercie oznaczonej
następująco:
Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu
użytkowania
części budynku na potrzeby przedszkola” z przeznaczeniem na
wykonanie placu zabaw dla potrzeb Przedszkola nr 57 przy ul. Chwaszczyńskiej 26.
" Nie otwierać przed 28.05.2018. r. godz. 12.00”.
13.11 Jeżeli oferta zostanie opisana w inny sposób , Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
jej nieprawidłowe przekazanie w siedzibie Zamawiającego bądź przedwczesne,
przypadkowe otwarcie.
13.12 Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez wykonawcę powinny być podpisane
przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Oferta
powinna zostać podpisana w sposób umożliwiający zidentyfikowanie osoby, która ofertę
podpisała.
13.13 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
13.14 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
13.15 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana lub
wycofanie oferty powinny znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej
„Zmiana” lub „Wycofanie”, i opisane jak w pkt. 13.11.
13.16 Dokumenty nie będące oryginałami powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem
przez osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy.
13.17 Zamawiający może żądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału
lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
ROZDZIAŁ 14.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
14.1 Ofertę należy złożyć do dnia 28.05.2018.r., godz.12.00 w siedzibie Zamawiającego:
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
ul.Chwaszczyńska 26
81-571 Gdynia
Sekretariat Szkoły pok. nr 66
14.2 Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.05.2018.r., godz.13.00 w siedzibie
Zamawiającego:
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 ul.Chwaszczyńska 26
81-571 Gdynia
pokój nr 65
14.3 Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o
terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.
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14.4 Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.
14.5 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
14.6 Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert.
ROZDZIAŁ 15.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
15.1 Wykonawca określi cenę całkowitą oferty netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto
15.2 Cenę oferty stanowić będzie suma cen za wykonanie robót budowlanych .
15.3 W zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego cena oferty (wynagrodzenie
wykonawcy) wyrażona zostanie w złotych polskich i rozliczana będzie w złotych polskich.
15.4 Cena całkowita oferty obejmować będzie wszelkie należności wykonawcy za wykonanie
całości przedmiotu niniejszego zamówienia, z uwzględnieniem opłat i podatków (także od
towarów i usług). Wszystkie ceny jednostkowe określone przez wykonawcę zostaną ustalone
na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom, za wyjątkiem okoliczności
określonych w umowie.
15.5 Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w przypadku ustawowej
zmiany stawki podatku VAT.
15.6 Cenę oferty Wykonawca zobowiązany jest obliczyć w oparciu o kosztorys ofertowy, który
należy sporządzić na podstawie przedmiaru robót 2 zał. 10, Specyfikacji Technicznych zał.
9, z uwzględnieniem dyspozycji zawartych w ROZDZIALE 3 niniejszej SIWZ.
15.7 Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależne od rozmiaru robót budowlanych i innych
świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Wykonawca nie
będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie
można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń.
15.8 Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie
kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.
15.9 Przedmiar robót, dołączony do niniejszej SIWZ jako załącznik nr 10, jest wyłącznie
dokumentem informacyjnym, z którego może skorzystać Wykonawca, ale nie ma takiego
obowiązku.
15.10 kosztorys ofertowy, sporządzony przez Wykonawcę musi spełniać wymogi określone
w niniejszej specyfikacji.
15.11 Kosztorys ofertowy, na podstawie którego zostanie określone wynagrodzenie ryczałtowe
należy wykonać metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na obliczeniu wartości netto
danej pozycji kosztorysu jako iloczynu ilości (liczby) ustalonych przez Wykonawcę
jednostek przedmiarowych i ceny jednostkowej danej pozycji kosztorysu.
15.12 Cena jednostkowa w danej pozycji i wartość tej pozycji w kosztorysie ofertowym ma
obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości
i w oferowanym terminie, włączając w to: koszty bezpośrednie, koszty ogólne budowy,
ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, kalkulowany przez
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Wykonawcę zysk, ryzyko oraz wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane
z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami Wykonawcy
wymienionymi lub wynikającymi z dokumentacji, warunków umowy oraz przepisów
dotyczących wykonywania robót budowlanych.
15.13 W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia
Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest
bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie
warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.
15.14 Koszty ogólne budowy,

uwzględniać będą w szczególności:

a) koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego
i administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie
zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń
społecznych i podatki od wynagrodzeń,
b) wynagrodzenia bezosobowe, które według Wykonawcy obciążają daną budowę,
c) koszty utrzymania, montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego,
d) koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne oraz
oświetlenie placu budowy, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed
deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia,
e) koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi
pozostałych, nie kwalifikowanych jako środki trwałe,
f) koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych
zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia
ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych,
g) koszty pomiarów geodezyjnych i obsługi geotechnicznej,
h) koszty wykonania dróg tymczasowych (montażowych) na czas budowy wraz z ich
utrzymaniem i rozbiórką,
i) koszty ubezpieczeń majątkowych budowy,
j) koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót,
k) cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt,
l) wszystkie inne ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku
z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami
technicznymi i prawnymi.
15.15 Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie koszty związane z przekazaniem
odpadów firmom posiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów określonego rodzaju (Ustawa z 14 grudnia 2012 roku
o odpadach Dz.U. 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.).
15.16

Kosztorys ofertowy należy sporządzić w sposób umożliwiający ustalenie cen elementu
robót (Zbiorcze zestawienie elementów ceny oferty). Wartość netto dla danego elementu,
należy ustalić jako sumę wartości netto wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego,
dotyczących tego elementu.
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15.17 Cenę oferty netto należy ustalić jako sumę wartości netto. Ustaloną w taki sposób cenę
Oferty netto Wykonawca wpisuje do formularza oferty.
15.18 Cenę oferty brutto należy ustalić poprzez dodanie do ceny oferty netto wartość podatku
VAT . Ustaloną w taki sposób cenę oferty brutto Wykonawca wpisuje do formularza
oferty.
15.19 Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym winny być
ustalone jako ryczałtowe, kompletne i jednoznaczne. Ceny te nie będą zmieniane w toku
realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
15.20 Wszelkie upusty udzielone przez Wykonawcę mają być uwzględnione w cenach
jednostkowych, określonych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.
15.21 W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i
urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji.
15.22 W dowolnym momencie badania i oceny ofert, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca
ma obowiązek udzielenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia wysokości cen
jednostkowych i przedstawienia do wglądu kalkulacji tych cen jednostkowych.
15.23 Sposób poprawienia przez Zamawiającego oczywistych omyłek rachunkowych
w obliczeniu ceny. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu
ceny jeżeli cenę za przedmiot zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje
się za prawidłową cenę podaną słownie.
ROZDZIAŁ 16.
KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny
ofert i ich wagą:

a) cena oferty brutto

– 60 %

b) okres udzielonej gwarancji

– 20 %

c) termin wykonania zamówienia

– 20 %
--------------100 %

Ad. a) Cena oferty brutto:
Kryterium ceny zostanie obliczone wg. następującego wzoru :
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cena oferty najniższej
C = ------------------------------------- x 60
cena oferty badanej
Ad. b) Okres udzielonej gwarancji:
Wymagany minimalny okres gwarancji 36 miesięcy.
Punkty przydzielane będą według tabeli:
Okres gwarancji

Punkty

37 – 43 miesiące

1

44 – 51 miesięcy

4

52 – 59 miesięcy

7

60 miesięcy i więcej

10

Oferta z okresem gwarancji równym 36 miesięcy otrzyma 0 pkt.
Oferta z krótszym okresem gwarancji zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymagań
SIWZ.
Ad. c) Termin wykonania zamówienia:
Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego przedmiot
20.08.2018. ( za dzień zakończenia uznaje się dzień
Końcowego Przedmiotu Umowy ).

umowy należy zrealizować do
podpisania Protokołu Odbioru

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów
wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.
ROZDZIAŁ 17.
ZATRUDNIENIE OSÓB DO WYKONANIA CZYNNOŚCI W RAMACH REALIZACJI
ZAMÓWIENIA
17.1 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie
umowy o pracę, jeżeli osoby te wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia, których
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.
17.2 Wykonawca obowiązany będzie na każde żądanie Zamawiającego przestawić w terminie 7 dni
od otrzymania takiego żądania , aktualne oświadczenie , że osoby , o których mowa pkt.18. 1
są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę , podpisane przez osobę
upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub osobę przez Wykonawcę umocowaną
Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa pod rygorem odpowiedzialności za składanie
fałszywych oświadczeń . Na zasadach określonych w niniejszym ustępie Wykonawca
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przedstawia Zamawiającemu oświadczenia dotyczące podwykonawców . Oświadczenie
powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie ,
datę złożenia oświadczenia , wskazanie , że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczy osób , rodzaju umowy o
pracę i wymiary etatu .
Nie przedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń , o których mowa w pkt. 17. 2 skutkować będzie
naliczeniem kar umownych .
ROZDZIAŁ 18.
INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia

Wykonawców, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a
także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, o powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
- unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- Zamawiający zawrze umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności zgodnie z
zapisami art. 94.1 pkt. 1) ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało
przesłane w inny sposób.
- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, jeżeli złożono tylko jedną ofertę.
O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie
poinformowany odrębnym zawiadomieniem.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
- dowód posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 500 000 zł.
- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 200 000 zł
- kopie uprawnień osób skierowanych do realizacji zamówienia odpowiednio kierowania
robotami budowlanymi wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego
potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej
terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
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- w przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady
współpracy uczestników postępowania.
- w przypadku jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jest osobą fizyczną nie
prowadzącą działalności gospodarczej, zapisy umowy w sprawie zamówienia publicznego
zostaną dostosowane dla takiej osoby.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp..
Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania powierzonych podwykonawcom
części zamówienia, wykonawca podał firmy podwykonawców oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktów z nimi . Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w
trakcie realizacji zamówienia, oraz przekazać informacje na temat nowych podwykonawców,
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.
ROZDZIAŁ 19.
POUCZENIE O
WYKONAWCOM
PUBLICZNEGO

ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby
Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w
ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
ROZDZIAŁ 20. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty.

Zamawiający
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Wykaz załączników do SIWZ
Załącznik nr 1 - Formularz oferty;
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 4 - Wykaz robót budowlanych (wzór);
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej (wzór);
Załącznik nr 6 – Wzór zobowiązania trzeciego podmiotu do udostępnienia zasobów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp;
Załącznik nr 7-Wzór gwarancji
Załącznik nr 8 -Dokumentacja projektowa – Projekt budowlany wielobranżowy
Załącznik nr 9 -Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Załącznik nr 10– Przedmiary robót
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