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Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz aktów
wykonawczych do ustawy.
2. Kategoria: Roboty budowlane.
3. Źródła finansowania – budżet miasta, dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF).
4. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
a) portal Urzędu Zamówień Publicznych – Biuletyn Zamówień Publicznych,
b) strona internetowa Zamawiającego – www.bip.piekary.pl ,
c) tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
5.

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach)
terminy mają następujące znaczenie:
a) „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 z późn. zm.),
b) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
c) „zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale 2 niniejszej
SIWZ,
d) „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza
SIWZ,
e) „zamawiający” – Prezydent Miasta Piekary Śląskie.

6.

Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej
wymaganiami.
Rozdział 2.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są prace budowlane związane z remontem sali gimnastycznej.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje między innymi:
a) Branża budowlana
dostawę i montaż tablicy informacyjnej zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi obowiązków informacyjnych przy zadaniach inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)”;
modernizację dachu wraz z izolacją, obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe i instalacją odgromową – pow. ok 550m2;
wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, oraz wewnętrznej stolarki drzwiowej – ok
100m2;
tynkowanie i malowanie ścian zewnętrznych, renowacja elewacji z cegły – ok 1300m2;
izolacja ścian fundamentowych – ok 150m2;
demontaż elementów instalacyjnych, budowlanych oraz wyposażenia;
demontaż istniejącej posadzki parkietowej – ok 260m2;
wykonanie elastycznej posadzki sportowej wykończonej parkietem – ok 260m2;
wykonanie posadzek z płytek ceramicznych, wykładziny PCV – ok 100m2;
wymiana stopnic, podstopnic na schodach – 19szt.;
montaż urządzeń sportowych;
b) Branża elektryczna
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instalację oświetlenia;
instalację gniazd i siły;
ochronę od porażeń prądem elektrycznym;
ochronę przeciwprzepięciową;
instalację odgromową, uziemiającą i ekwipotencjalną;
instalację fotowoltaiczną (demontaż, zabezpieczenie, ponowny montaż).
c) Branża sanitarna
instalację wentylacji z centralą nawiewno-wywiewną;
instalację co – ok 150mb wraz z grzejnikami;
drenaż opaskowy – ok 40m2.
2. Informacje dodatkowe dla potencjalnego wykonawcy
a) Branża budowlana:
konstrukcja
• naprawa konstrukcji budynku:
Wykonano:
- stężenie ściany szczytowej zgodnie z projektem
konstrukcyjno-budowlanym;
- słupy ram żelbetowych naprawę części nadziemnej
zgodnie z projektem konstrukcyjno-budowlanym
Uwaga: Po odkryciu fundamentów i podziemnych części ram żelbetowych należy ocenić
ich stan techniczny oraz dokonać naprawy. Ocenę stanu technicznego uzgodnić z Projektantem oraz Inspektorem Nadzoru.

•

•

•

architektura
przebudowa posadzki sportowej w warstwach:
- elastyczna posadzka sportowa wykończona parkietem drewnianym klasy I,
gr. 22mm.
- płyta żelbetowa krzyżowo zbrojona (siatka min. Ø6mm o oczku 15x15cm) gr.
min. 15cm, z betonu min. C30/25,
- folia PE gr. min. 0,2mm,
- styropian min. EPS100 gr. min. 2x10cm (warstwy przesunięte względem
siebie),
- folia PE gr. min. 0,2mm,
- piasek gr. min. 10cm,
- kruszywo łamane 0/32 gr. min 15cm.
ściany wew. w miejscu sanitariatów (przy wejściach) należy na wysokość pasa cegieł
wykonać wykończenie z dobranej płytki klinkierowej do cegły po jej renowacji jako jej
kontynuację (w zamian za malowanie);
należy wykonać renowację istniejącej okładziny drewnianej ścianki działowej klatki schodowej, lub zdemontować i wykonać nową z gatunku drzewa jak stopnice schodowe gr.
min. 2,0cm;

b) Branża sanitarna
a) wentylacja
• należy wykonać instalację wentylacji mechanicznej pomieszczeń znajdujących się na parterze jak i piętrze (szatnie) doprowadzonej/sterowanej z centrali wentylacyjnej NW1;
c) Branża elektryczna
a) Istniejąca instalacja fotowoltaiczna
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Całą istniejącą instalację fotowoltaiczną należy zdemontować, zabezpieczyć i przechować do
momentu jej ponownego zamontowania. Wykonawca ponownie zamontuje instalację fotowoltaiczną wraz z podłączeniem i uruchomieniem.
Instalacja fotowoltaiczna została wykonana w 2017r., dlatego demontażu i montażu instalacji fotowoltaicznej należy dokonać w sposób zachowujący gwarancję - w porozumieniu z firmą która
wykonała instalację;

3. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45212225-9 Roboty budowlane związane z halami sportowymi
4. Rozwiązania równoważne. Wskazane ewentualnie w SIWZ i dokumentach technicznych znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje dany produkt
są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości i
parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które
pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w tej części w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.
Jednocześnie opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich, ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający jest
obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu
towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty
równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30
ust.5 Ustawy.
W związku z tym:
1) Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych – tj. o parametrach
technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ,
2) Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań
określonych w SIWZ, a wskazanych poprzez normy, oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje
techniczne i systemy referencji technicznych,
3) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi, roboty budowlane spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów
technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności gwarantować realizację
robót w zgodzie z dokumentacją techniczną oraz zapewnić uzyskanie parametrów technicznych
nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.
5. Na podstawie art. 29.3a ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności
w zakresie realizacji zamówienia:
wykonywanie
robót
rozbiórkowych,
demontażowych,
montażowych,
konstrukcyjnych
i wykończeniowych związanych z remontem dachu, izolacji, pokrycia, obróbek blacharskich, kominów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, robót elewacyjnych, robót związanych z wykonaniem
elastycznej posadzki sportowej, robót wykończeniowych w tym renowacyjnych, robót izolacyjnych
ścian fundamentów, wykonanie drenażu, robót związanych z remontem schodów i balustrad, robót
związanych z instalacją c.o. i jej wyposażeniem, robót instalacyjnych wentylacyjnych i jej wyposażeniem, robót instalacyjnych elektrycznych w zakresie okablowania, wyposażenia, urządzeń, oświetlenia, instalacji uziemiającej i odgromowej, fotowoltaicznej, wykonywanie robót okładzinowych, murarskich, tynkarskich, malarskich.
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 6 oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcji, określony został w § 2 projektu umowy – stanowiącej załącznik numer 7 do SIWZ.
6. Wymagania w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników i osób niepełnosprawnych
Na podstawie art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający adekwatnie do przedmiotu zamówienia zapewnia dostępność dla wszystkich
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użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych, i z uwzględnieniem tych wymagań sporządza opis
niniejszego przedmiotu zamówienia. Niniejszy przedmiot zamówienia nie obejmuje zakresu robót
ingerujących bezpośrednio w dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym osób
niepełnosprawnych, a także nie stawia takich wymogów szczególnych, ponad normy ogólne i te
opisane w dokumentacji projektowej. Realizacja przedmiotu zamówienia nie stawia barier lub
jakichkolwiek utrudnień w tym obszarze przestrzeni publicznej. Natomiast w zakresie wskazanej wyżej
dostępności w trakcie realizacji robót budowlanych Zamawiający postawił taki warunek w STWiORB.
Adekwatne odniesienie powyższego wymogu co do zakresu robót planowanych do realizacji w
ramach niniejszego przedmiotu zamówienia uwzględniono w dokumentacji projektowej – w zakresie
wymaganym przepisami prawa – adekwatnie do realizowanego zakresu zamówienia (komunikacja,
dostępność itp.). W pozostałym zakresie wymóg ten, odnosząc się do zakresu przedmiotu zamówienia
nie ma zastosowania. Uwzględniając adekwatne odniesienie do przedmiotu zamówienia, w
pozostałym zakresie dostosowania do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia
dostępności dla osób niepełnosprawnych w zakresie cech materiałów, produktu lub usługi
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia nie występują warunki szczególne, poza opisami
zawartymi w przepisach, normach, dokumentacji projektowej i STWiORB. Uznaje się, że wszelkie
koszty związane z powyższym zawarte są w cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie.
W ramach dostępności dla osób niepełnosprawnych przewidziano:
Remontowany obiekt jest dostępny i przystosowany dla osób niepełnosprawnych na
poziomie parteru. Dostęp do obiektu zapewniono poprzez drzwi zewnętrzne bezprogowe. Drzwi
znajdują się bezpośrednio na poziomie chodnika. Wewnątrz obiektu znajdują się łazienki dla osób
niepełnosprawnych. Przystosowano szerokości drzwi oraz przejść komunikacji wewnętrznej.
Rozdział 3.
INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ O KTÓRYCH MOWA
W ART. 67 UST.1 pkt 6 i 7
Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, zamawiający przewiduje powtórzenie podobnych robót
budowlanych jak dla zamówienia podstawowego zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego,
a polegających na:
Zakres zamówienia: roboty rozbiórkowe i demontażowe, roboty konstrukcyjne, roboty związane z
wymianą nawierzchni, roboty ziemne, opaskowe, ogólnobudowlane i wykończeniowe, roboty instalacji i
urządzeń sanitarnych, roboty instalacji i urządzeń elektrycznych, roboty związane z remontem elewacji,
roboty dekarskie, tynkarskie, malarskie, okładzinowe, roboty związane ze stolarką budowlaną, roboty
izolacyjne cieplne lub przeciwwilgociowe, roboty murarskie, montaż wyposażenia, gładzie, roboty w
zakresie balustrad i schodów, roboty posadzkowe w tym nawierzchni sportowej
Warunki powtórzenia podobnych robót budowlanych: w przypadku wniosku użytkownika, dostosowanie
obiektu do obowiązujących przepisów, sytuacje i zdarzenia losowe, wykonanie zakresu robót w związku z
koniecznością usunięcia niekorzystnych warunków terenowych napotkanych w trakcie realizacji robót,
(fizyczne przeszkody terenowe lub przeszkody formalno- prawne), usunięcie przeszkód formalnoprawnych, dochowanie przepisów prawa, wymogi organów lub podmiotów trzecich, zwiększenie
bezpieczeństwa lub użytkowania obiektu.
Łączny zakres robót powtórzonych wyniesie nie więcej niż: 214 768,07 zł bez podatku VAT.
Rozdział 4.
INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie
w ofercie wskazać, jaką cześć wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca i podać firmę
podwykonawcy zgodnie z art. 36b ust. 1. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza
oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza
wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub
inne podobne sformułowania. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony, tzn. nie wypełni
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łącznie 2 pól –nazwy podwykonawcy i części zamówienia, (pozostawi pola puste), Zamawiający uzna,
iż na dzień składania ofert, zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi tj. bez udziału
podwykonawców.
3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi
następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie,
o którym mowa w art.25a ust.1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do
kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do
zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców,
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy, w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania.
6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

nie

zwalnia

Wykonawcy

Rozdział 5.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie: do 07 października 2019r.
Rozdział 6.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1.

nie podlegają wykluczeniu,

2.

spełniają następujące warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie,
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy w tym okresie wykonał :
a) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie lub
modernizacji budynku lub jego części o wartości robót nie mniejszej niż 350 000,00 zł brutto
b) dysponuje bądź będzie dysponował:
1) co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
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2) co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
3) co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów prawa.
Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych funkcji zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt. 2 niniejszego rozdziału SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.
5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 4 niniejszego
rozdziału SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 13-22 i ust.5 pkt.1 ustawy.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane –
wykonanie części zamówienia w charakterze podwykonawcy.
4) Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne
podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
notariusza) należy dołączyć do oferty.

7.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki
określone
w pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ musi spełniać co najmniej jeden wykonawca
samodzielnie lub wszyscy wykonawcy łącznie.

8. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:
1) którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 2,
2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 13-23
ustawy,
3) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy.
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9.

Wykonawca może skorzystać z instytucji „samooczyszczenia” zgodnie z art.24 ust.8. W tym celu
zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia, a następnie zgodnie z art.26
ust.2 ustawy PZP do złożenia dowodów. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeśli zamawiający,
uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione przez wykonawcę.
Rozdział 7.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale 6 oraz
wykazaniu braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące
oświadczenia i dokumenty:

2.

1)

aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 i 3 do
SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
Oświadczenia te wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załącznik nr 2 i 3
do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby oświadczenia składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy
były złożone w formie pisemnej. Nie dopuszcza się w tym zakresie użycia środka komunikacji
elektronicznej.

2)

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o którym
mowa w pkt 1.1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie,
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia (każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może
podlegać wykluczeniu z postępowania co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć
każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną).

3)

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach,
o których mowa w pkt 1.1).

4)

Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w Rozdziale 6.5.1) i 6.5.4) SIWZ – jeżeli
wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu
oświadczenia
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenie konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 4 do SIWZ.
UWAGA! Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940
Piekary Śląskie (Biuro podawcze- parter budynku).

3.

Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem
zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących
oświadczeń lub dokumentów:
1)

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

2)

wykazu robót:
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- co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie lub
modernizacji budynku lub jego części o wartości robót brutto nie mniejszej niż 350 000,00 zł,
wykonaną 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 te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów- inne dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
3) wykazu osób:
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów prawa,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat 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.
Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
4) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego
podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego
zasoby, warunków udziału w postępowaniu- jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu
trzeciego.
4.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3.1) składa dokument lub dokumenty
wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4 zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednie oświadczenia 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. Terminy określone w pkt. 4 stosuje się.

5.

Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt.1, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
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postępowania.
6.

Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że
mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.

7.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w
art. 22a ustawy lub kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów,
mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem albo przez te podmioty albo wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – odpowiednio, w zakresie
dokumentów, którego każdego z nich dotyczą.

8.

Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art.
22a ustawy składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty
inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 6.5.1) i 6.5.4) należy złożyć w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.

9.

Dokumenty sporządzane w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na
język polski .

10.

W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w rozdziale 7 SIWZ 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. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których
mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.

11.

Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania
dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem, należ
przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem ( podpisami)
osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasobach lub
sytuacji, którego wykonawca polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym
rejestrze lub osobę ( osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasadach lub
sytuacji, którego wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa.

12.

Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób
pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i
nazwiskiem osoby podpisującej.

13.

W przypadku potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych
muszą się znaleźć podpisy wykonawcy, według zasad , o których mowa w pkt. 7,11,12 oraz klauzula
„za zgodność z oryginałem”. W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za
zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na
jednej ze stron wraz z informacją o liczbie poświadczonych stron.

14.
zgodność

Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt.11 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za
z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty.
Rozdział 8.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 32 000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące
złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w jednej z form wskazanych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
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3. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy
Zamawiającego prowadzony przez PKO Bank Polski SA: nr 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525.
4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania
rachunku Zamawiającego.
5. Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty.
W przypadku złożenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji bankowej bądź gwarancji
ubezpieczeniowej należy załączyć oryginał dokumentu gwarancyjnego do oferty.
6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza.
7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust.1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
zamawiającego.
10.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez wykonawcę.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej
przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy.
Rozdział 9.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty, spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i podpisana
własnoręcznym podpisem. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej
podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.
6. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w sposób czytelny.
11
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7. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być
parafowane przez wykonawcę.
8. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę ( osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie
z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę ( osoby) upoważnioną do
reprezentowania wykonawcy.
9. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców występujących
wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.
10. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się
na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz
z tłumaczeniem na język polski.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
13.

Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub
parafowana przez wykonawcę.

14.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca
zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone
przez wykonawcę klauzulą „ Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11
ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione
przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia
łącznie 3 warunki:
a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja
mająca wartość gospodarczą,
b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od
pozostałej ( jawnej) części oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86
ust. 4 ustawy.

15. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać:
1)
2)

Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1.
Oświadczenia, o którym mowa w rozdziale 7.1 SIWZ według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2
i 3 do SIWZ.
3)
Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie),
o ile ofertę składa pełnomocnik.
4)
Kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej – zgodnie ze wzorem załączonym przez
Zamawiającego.
5)
Dowód wniesienia wadium
16. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający
zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert.
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17. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:
Nazwa , adres, nr tel./faks
e-mail Wykonawcy

Adresat:
Urząd Miasta Piekary Śląskie
41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 84
Biuro Zamówień Publicznych, pokój 215

„Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piekarach Śląskich”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
27.06.2019 r. godz. 12.00

Rozdział 10.
SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT
1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w rozdziale 7 należy złożyć w terminie do dnia
27.06.2019 r. do godz. 11.30 w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84 , 41-940 Piekary
Śląskie, Biuro Zamówień Publicznych, pok. 215.
2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty
w miejsce wskazane w pkt 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2019 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta, ul. Bytomska 84,
41-940 Piekary Śląskie, Biuro Zamówień Publicznych pok. 215.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że zamawiający otrzyma
pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana
oferta, w kopercie jak w rozdziale 9.17) z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”.
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie
pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy.
6. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej
(www.bip.piekary.pl) informacje dotyczące:
1)
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2)
firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3)
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
8. Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 1 zostaną niezwłocznie zwrócone
wykonawcom.
Rozdział 11.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z
tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż o 60 dni.
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Rozdział 12.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca poda cenę brutto za wykonanie całości zamówienia.
2. Ceny muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego
wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej cenie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
5. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.
Rozdział 13.
BADANIE OFERT
1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub części składowe ceny wydają
się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny.
3. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Rozdział 14.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie poniższych kryteriów
oceny ofert.
2. Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
a) cena
b) wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady za każdy następny rok
c) skrócenie okresu wykonania robót

waga

-60%

waga – 25%
waga – 15%

3. Ocena ofert w oparciu o powyższe kryteria dokonana zostanie w następujący sposób:
Kryterium I - cena (C) - waga 60%
C = (cena najniższa spośród wszystkich ofert/cena badanej oferty) x 100 punktów x 60%
Kryterium II - wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady (G) - waga 40%
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Zamawiający przyzna wykonawcy 1 punkt za każdy zadeklarowany w formularzu oferty dodatkowy rok
gwarancji jakości i rękojmi za wady powyżej wymaganego minimalnego okresu w wymiarze 5 lat, lecz
nie więcej niż 2 dodatkowe lata (maksymalnie 2 punkty); w przypadku braku wpisania w formularzu
oferty dodatkowego roku gwarancji jakości i rękojmi za wady, Zamawiający przyzna w tym kryterium „0”
punktów; w przypadku wskazania dłuższego dodatkowego okresu gwarancji i rękojmi za wady niż 2
lata (łącznie 7 lat), Zamawiający przyzna maksymalnie 2 punkty w tym kryterium.
1 rok = 1 pkt,
2 lata= 2 pkt
G = (ilość punktów badanej oferty za dodatkowe lata okresu gwarancji i rękojmi za wady / największa ilość punktów za dodatkowe lata gwarancji i rękojmi za wady, tj. 2) x 100 x 25%
Kryterium III – skrócenie okresu wykonania robót (T) - waga 15%
Zamawiający przyzna wykonawcy 1 punkt za każdy zadeklarowany w formularzu oferty tydzień skrócenia okresu wykonania robót lecz nie więcej niż o 2 tygodnie (maksymalnie 2 punkty); w przypadku braku
wpisania w formularzu oferty skrócenia okresu wykonania robót, Zamawiający przyzna w tym kryterium
„0” punktów.
1 tydzień = 1 pkt,
2 tygodnie = 2 pkt
T = (ilość punktów badanej oferty za skrócenie okresu wykonania robót / największa ilość punktów za skrócenie okresu wykonania robót, tj. 2) x 100 x 15%
Łączna ocena punktowa będzie stanowić sumę uzyskanych przez wykonawcę punktów we wszystkich
kryteriach = (C) + (G) + (T)
Rozdział 15.
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty
w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej( www.bip.piekary.pl).
3. Zamawiający zawiadomi wykonawców o terminie, określonym zgodnie z art.94 ustawy, po upływie
którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.
Rozdział 16.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1.

Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

2.

W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania,
sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego
okres realizacji zamówienia gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy
konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

3.

W zawiadomieniu o wyborze oferty
Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

najkorzystniejszej

Zamawiający

poinformuje
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4.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym art.
94 Pzp

5.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu
związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty przed
upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach
określonych
w złożonej ofercie.

6.

Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży u Zamawiającego (w Biurze
Podawczym Urzędu Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie):
a) kosztorys ofertowy szczegółowy wraz z dołączonym zestawieniem cen robocizny, materiałów
i sprzętu,
b) kserokopie uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do
właściwej izby samorządu zawodowego – poświadczone za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę,
c) umowę współpracy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż gotówka
Wykonawca zobowiązany jest do przesłania wzoru takiego zabezpieczenia do akceptacji
Zamawiającemu.
Rozdział 17.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy .
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości całkowitej ceny brutto oferty.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust.
1 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi
być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BANK POLSKI SA nr 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525 z
podaniem tytułu: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy”.
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać
zaliczona na poczet zabezpieczenia.
8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane ( zgodnie z postanowieniami
umowy).
9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi.
10. Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi
za wady (zgodnie z postanowieniami umowy).
11. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz,
wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego
Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego
Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej
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wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę
wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego).
Rozdział 18.
POSTANOWIENIA UMOWY
1. Wzór Umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
2. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, na
warunkach określonych w pkt.1
3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany do zawartej umowy, na podstawie art.144
ust.1 ustawy zgodnie z zapisami § 15 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
Rozdział 19.
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał
SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej,
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę SIWZ
zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę zmianę
na własnej stronie internetowej.
4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin
składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką
informację na własnej stronie internetowej.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako
obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie zamawiającego.
Rozdział 20.
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1.

Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), 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 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
3.

Jeżeli zamawiający i 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.

4.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, zamawiający
domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail,
podany przez wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią

5.

Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Urząd Miasta
Piekary Śląskie, Biuro Zamówień Publicznych pok.215, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie,
faks: 32 39-39-379, e-mail: bzp@piekary.pl (w tytule e-maila znak postępowania).

6.

W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem wykonawcy powinni posługiwać się
znakiem postępowania.
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7.

Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:
Ewa Grabiarz – Kierownik Biura Zamówień Publicznych,
Jolanta Bentkowska- Podinspektor Biura Zamówień Publicznych
Telefon: 32 39-39-379, e-mail: bzp@piekary.pl
Rozdział 21.
KLAUZULA INFORMACYJNA – PROWADZENIE PROCEDURY PRZETARGOWEJ,
W WYNIKU KTÓREJ ZOSTANIE WYBRANY WYKONAWCA,
Z KTÓRYM ZOSTANIE ZAWARTA UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO):
1.

Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta w Piekarach Śląskich z siedzibą przy
ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.32/3939411, adres e-mail: um@piekary.pl.

2.

Wyznaczony został Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony
swoich danych pod adresem – e-mal: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby
Administratora wskazany powyżej.

3.

Celem zbierania danych jest: prowadzenie procedury przetargowej, w wyniku której zostanie
wybrany wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego,
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z postanowieniami ustawy PZP z dnia 29 stycznia
2004 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

4.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.

5.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym i jest niezbędne do złożenia oferty w postępowaniu
przetargowym.

6.

Pani/Pana dane będą ujawniane i upubliczniane zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 1 oraz 92 ust.
1 pkt 1 ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004, a ponadto udostępniane podmiotom i osobom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu, lub kurierowi w celu
przekazania korespondencji papierowej, a także podmiotom przetwarzającym:
- LTC spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane
w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta
Piekary Śląskie.

7.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony
danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan iż przepisy
RODO zostały naruszone.

8.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

9.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat- dokumentacja zamówień publicznych, 10 lat
- umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U.
Nr 14, poz. 67 z późn. zm.). Okres przetwarzania może ulec zmianie ze względu na inne przepisy
prawa.
Rozdział 22.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań poniżej
kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę , o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
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Rozdział 23.
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Integralną częścią SIWZ są załączniki:
Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
Załącznik nr 3- wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 4 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej,
Załącznik nr 5 – wzór wykazu robót,
Załącznik nr 6 – wzór wykazu osób,
Załącznik nr 7 – wzór umowy,
Załącznik nr 8 – zobowiązanie podmiotu trzeciego,
Załącznik nr 9 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, STWIORB,
kosztorys ofertowy, przedmiar robót)
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