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ROBOIY BUDOI{IINI

o ],varto3ci poni2ej kwot okreSlonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. B ustawy

] 'dnia 
2e 

"i,T:f iJffi;i,il1l,'i[lllil;'o".'n"n

Zamawiajficy oczekuje, 2e Wykonawcy zapoznaj4 siq doktadnie z treSciq niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi

ryzyko fliedostarczenia wszystkich wymaganych informacji idokumentdw, oraz przedlo2enia oterty nie

odpowiadajqcej wyma5Janiom okre6lonym przez Zamawiajqcego.

Operacja pn. Budowa wqzla integracyjnego Sierakowice wraz z trasami dojazdowymi jest wsp6tfinansowana
ze Srodk6lv funduszy UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Pomorskiego na lata 2014-
2020. OS f,riorytetowa: 09 Mobilno66, Dzialanie 09.01, Transpoft miejski. Poddzialanie: 09.01.01. Transport miejski -

Sierakowice. dn, 25.01 .2019 r,

mechanizm ZIT,
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ROZDZIAI.I. NAZI//A I ADRES ZAI{IAWIAIACEGO

Gmina Sierakowice
ul. Lqborska 30,

83-340 Sierakowice,

Lel. / fax 58 681-95-00, 58 681-96-75

wtryWllqralqwEqd
e-mail: sierakowice@sierakowice.pl

NIP: 589101 8894, REGON; 19167 4977

Godziny pracy: poniedziatek, 5roda, czwarlek 7:30-15:30; wtorek 7:30-16:00, piqlek 7:30-15:00.

ROZDZI AI. II. TR}/B UDZIELENI A ZAMOWIENI A

1. Niniejsze postqpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstali,vie ar[. 39

i nasl. uslawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zam6wiefr Publicznych zwanej dalej ,,ust;{w4PZP".

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszq Specyfikacjq lstotnych Warunk6w Zam6wienia, z[,vanq dalej

,,SlWZ', zastosowanie majq przepisy ustawy PZP.

3, Wartoii zam6wienia nie przekracza r6wnowario(ci kwoty okre(lonej w przepisach wyfionawczych
wydanych na podstawie art, 11 us[. 8 ustawy PZP.

ROZDZI AI. I'I. OPIS PRZEDMIOTU ZAAIOWIENI A

1. Przedmiotem zam6wienia jest budowa Wqzta InLegracyjnego polegajqca na przepudowie z

dostosowaniem do nowych funkcji dawnego dworca kolejowego oraz zagospfdarowanie
przylegajqcego terenu, w Lym: budowq przechowalni rower6w, parkingu, zatoki autobuspwej i taxi

wraz z budowq niezbqdnej inFrastruklury technicznej w nriejscowodci Sierakowice (dz. 405/8, 40519,

405/10,906/1, 905/2, 406113, 406115 obrqb 0013) przy ul. Piwnej, Gmina Sierakowice, Powiat
Kartuski, Wojew6dztwo Pomorskie,

2. Zakres inwestycji obejmuje:

- budowq przytqczy instalacyjnych: wodoci4gowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji fleszczowej,
elektroe n e rgeLyczn ej,

- przebudowq budynku dawnego dworca na poczekalniq z ioaletami i informacjq;
- budowq przechowalni rower6w,
- budowq parkingu na 76 miejsc postojowych, zatoki autobusowej, zatoki postoju taxi, chor

wiaty 6mietnikowej i o6wietlenia terenu.

3. Charakterystyczne parametry techniczne.

a) Zestawienie powierzchni terenu inwestycji:

Nazwa: Powierzchnia w m':
Budvnek dworca 180,60

Budvnek orzechowalni rower6w 65 7n

Wiata $mietnikowa 23,50

Parking + droga manewrowa 1637,80

Zatoka autobusowa 63,7 4

ZaLoka taxi

Powierzchnia parkingu rowerowego 77,68

Powierzchnie utwardzone ltll,ol
Pow. biologicznie cztlnne - zielefr niska 660,00

Razem 4480,16

nik6w,
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eiry lechniczne obiekt6w budowlanych:

But rzechowalni rower6w:
Kub ltu ra 206,97 m'
POW erzchnia zabudowv 45,70 m'
Pov ierzchnia wewnetrzna 35,18 m'
Wyr rkoS( 5,1Q m do najwyzszej kalenicy - (N) niski

Dtu rnqr 6.02 m
Sze koii 7,60 m
Licz ra kondygnacii 1

4. Szczeg6l,owy opis przedmiotu zam6wienia zawiera dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne
wykona{ia i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiary rob6t, kt6re stanowiq zatqczniki nr 4 do
slwz.

Uwqggi Plzedmiarg rob6t majq charakl:er pomocniczg (poglqdowg) w stosunku do projektdw i

specgfikacil technicznej i sluiq Wgkonawcg do wlaictweqo skalkulowania ceng swojej ofertg. Za

wgkonanie zom1wienia zamawiajqcg razliczg siq z Wgkonowcq rgczaltem.

Uwaga! Wfzqdzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zam6vvienia wgstqpujq nazwA wlasne, dopuszcza siq
odpowiednio: rozwiqzania, elementg, materialg, urzqdzenia r6wnowaine. Zo rownowa2ne uznaje siq
rozwiqzoniQ, iak rdwnie2 elementg, materialg, urzqdzenia o wlaiciwotciach funkcjonalngch i
iakaiciowglh takrch samgch lub zbli2ongch do tgch, ktdre zostalg zakreilone w opisie przedmiotu
zamowieniQ, lecz oznaczongch inngm znakiern towarowgm, patentem lub pochodzeniem. Przg czgm

istotne iesl to, 2e produkt r6wnowa2ng to produkt, ktorg nie .iest identgczng, to2samg z produktem
referencgingm, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiajqcego, zblihone do produktu referencgjnego
cechg i parpmetrg.

/stotne dlq Zamawiaiqcego cechg i parametrg, to takie, kt6re pozwolq zachowa(. wszgstkim
projektowahgm:

. l4sto/ocjom, urzqdzeniom, wgrobom: parametru i cechg pozwalaiqce przede wszgstkim na
prQwidlowq wspolpracq z inngmi instalacjami i/lub urzqdzenioml i/lub wgrobami w spos1b

zalo2ang przez praiektanta oraz pozwalajqce przg tgm uzgskat parametrg nie gorsze od

zolo2ongch w opisie przedmiotu zom6wienia;
, Ulwardzangm placom, drogom: wszgstkre cechg zakladane przu projektowaniu, niezmieniaiqce

icl] funkcji uigtkowgch oraz ich wgmictr6w;

3

Bur ynek dworca:
Kub rtura 1297,15 m'
Pov ierzchnia zabudowv 180,60 m',

Porn ierzchnia wewngtrzna, w tym: 309,132 n',
-pl vntca 17,00 m,
-Da rter 146,138 m',

-pl ?tro I 82,434 m',

- nl tro tl 63,56 m'?

wyr rkoSi 10,07 m do naiwvzszei kalenicv - {N) niski
Dtu 23,22 m

5ze oko$f 12,52 m
L icz :a kondvpnacii r+
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Elementom kanstrukcgingm i konstrukcjom: wszgstkie parometrg nie gorsze, ni2 zakladane.
Zgodnie z wgrokiem Kraiowei lzbg )dwolawczej sggn. akt K\)/IJZP 1400/A8 ,,L)znaje siql 2e oferta
rdwnawa2no to toko, kt6ra przedstowio przedmiot zam6wienia o wlatciwoiciach funkcJ,onalngch i

iakoiciowgch tokich somgch lub zbli2angch dct tgch, ktdre zostalg zokreilone w SIWZ, lecz olTnaczongch
inngm znakiem towarowgm, potentem lub pachodzeniem. Przg czgm istotne jest to, 2e produkt
rownowaing to pradukt, kt6rg nie iest identlSczng, to2samg z produktem referencgjngm, fle posiodo
pewne, istofne dla Zamawiaiqcega, zbli1one do produktu referencgjnego cechg i parametrg".

Ugsqgl Je2eli w SIWZ bqdi w zalqcznikach do SIWZ zostalg wskazane jakiekolwiek nozwtJ firoducenta,
nazwA wlasne, znaki towarawe, patentA, normA czg pochodzenie (materiatlw lub urzqd),en), naleig
przgjqc, 2e Zamawiajqcg zawsze dopuszcza rozwiqzania r6wnowaine.
Celem niniejszego postqpowonio jest osiqgnlqcie akreilonej w SIWZ jakoici i funkcjono/n!5ci, a nie
nabgcie material6w lub urzqdzen konkretnej marki lub producenta. Z tgch wzglqdow Zfimawiajqcg
doloigl naleigtei storannoici, abg przedmiot zamIwienia nie zostal opisang przez wskazatpie znakIw
towarowgch, patentlw lub pochodzenia, lr1dlo lub szczegolnego prlcesu, kt6re moglgbg dopfowadzii do

uprzgwileiawania lub wgeliminowania niektorgch wgkonawcdw lub produkt|w. Je2eli, pomimo tego, oka2e

siq w iakimkolwiek mieiscu SIWZ oraz w zalqcznikach do SIWT- wgstqpujq takie wskazanio, nid nole2g ich
traktowac iako wgmagaft odnoszqcgch siq do przedmiotu zamdwienia, a nale2g je rozpatrgwa( wglqcznie
w kotegoriach wskazan o charakterze informacgjnum (nie wiqtqcgch dla wgkonawcow). Z tgcl) wzglqd|w,
oferta, kt6ra nie bqdzie odpowiadata tgm wskazaniam nie bqdzie uznawano za niezgodna z tr|iciq SIWZ i

nie zastonie z tgch powoddw odrzucona. Ciq2ar udowadnienia, 2e material jest r6wnowaing y stosunku
da wgmogu okreilonega przez Zamawiajqcel1o s:poczrJwa na Wgkonawcg.

5. Wykonawca zobowiqzany jest zrealizowai zam6wienie na zasadach i warunkach opisanych
umowy stanowiqcym zatqcznik nr 3 do SIWZ.

w projekcie

6. Oznaczenie wg Wsp6lnego Stownika Zam6wiefr CPV:

45000000-7 Roboiy budowlane,

32240000-7 Instalowanie systemu [elewizji dozorowej cctv
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowq,
45110000-1 Robotyrozbi6rkowe,demonta2e, przygotowawcze,

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu,
45200000-9 Roboty budowlane w zakresier wznoszenia kompletnych obiekt6w

czq5ci oraz roboty w zakresier in2ynierii lqdowej i wodnej,
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqg6w, linii

elektroenergetycznych, autostrad
Instalacje niskiego napiqcia,
Inslalowanie rozdzielnic,

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
0chrona odgromowa,

Instalowanie system6w alarmowych i anten,
Instalowan ie okablowan ia strukturalnego
Instalowanie urzqdzeh odwietlenia zewnqLrznego,
t-^l^^:^ ^i^-r- ^rzurdLJd Llcplild,
Instalowan ie urzqdzeh grzewczych, wentylacyjnych i kli matyzacyjnycn,
Instalowanie cenlralnego ogrzewania,
Roboty instalacyjne gazowe,

Roboty wykofrczeniowe w zakresie obiekt6w budowlanych,

budowlanych lub

komunikNcyjnych

ich

45230000-8

4531 5600-4
4531 5700-5
45311200-2
45312310-3

45312000-7
45314200-3
4531 61 00-6

45321 000-3
45331 000-6
4s3s1100-7
45333000-0

45400000-1
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7. Zamavjviajqcy nie dopuszcza mo2liwo5f sktadania oFerl czqiciowych.
8. Zamav]viajqcy nie dopuszcza sktadania ofert warianlowvch.
9. Zamavlviajqcy n ie. przewiduje. zaslosowan ia aukcji elekl:ron iczngl.

10. Zamavfiajqcy przewiduje mo2liwo$i udzielenia Wykonawcy zam6wiefr, o kt6rych mowa w art.67 ust.

1 pkt.6, (tzw. zam6wiefr powtarzanych) okresie S lat od dnia udzielenia zam6wienia podstawowego,
potegajqcy(h na powt6rzeniu podobnych rob6t budowlanych tj. polegajqcych na budowie kubaiurowego
obiektu budowlanego lub/i nawierzchni utwardzonych, kt6rych ewentualny zakres obejmuje wszysikie
rodzaje roQ6t zam6wienia podstawowego (w tym m,in. roboty ziemne, roboty rozbi6rkowe, roboty w
zakresie wgnoszenia obiekt6w budowlanych, roboty instalacyjno elektroenergetyczne, roboiy wodno-
kanalizacyjfe, korytowanie, wykonanie wykop6w inasyp6w, wykonanie warstw konstrukcyjnych,
usLawienie krawqznik6w, uto2enie nawierzchni z kostki betonowej, dostawa imonta2 malej architektury,
wykonczenia wnqlrz, roboty porzqdkowe itp.), lqczny zakres ewentualnych rob6t budowlanych - nie
wiqcej ni2 100 % warto6ci zam6wienia podsiawowego (r:ena udzielonego zam6wienra podstawowego).
Zamawiajqpy udzieli ewentualnych zam6wiefr o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 na warunkach
przewidziaipych w zam6wieniu podstawowym, tj. w proporcji do udzielanego zam6wienia, analogiczne z

zam6wieniQm podstawowym, warunki udziatu oraz warunl<i umowne.
11. Zama'i,viajqcy nie wymaga osobistego wykonania przez wykonawcq kluczowvch elemenl6w
zam6wienid.

12. Zamawiajqcy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zam6wienia.
13. Wykonlwca zobowiqzany jest do wykonania rob6t budowlanych zgodnie ze sztukq budowlanq,
obowiqzujq]cymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepis6w BHP, przy maksymalnym
ograniczenlu uci4zliwo6ci prowadzenia rob6i. Wykonawca gwarantuje iakze wykonanie przedmiolu
zam6wienifl pod kierownictwem os6b posiadajqcych wyrnagane przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnfch tunkcji technicznych w budorrunictwie.

14. Wykonawca zapewnienia maieriaty iurzqdzenia niezbqdne do wykonania przedmiotu umowy,
posiadajqc( akLualne atesty icertyFikaty pozwalajqce na ich s[osowanie. Transport materiat6w na plac

budowy or{z dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzqdzeri obciq2ajq Wykonawcq.
15, WykonNwca zabezpiecza teren rob6t nrajqc w szczegolno6ci na wzglqdzie mienie Zamawiajqcego i

wtasn e.

16. Wykonawca w trakcie wykonywania rob6t ponosi odpowiedzialno5i za bezpieczefrstwo swoich
pracownik6w oraz innych os6b znajdujqr:ych siq w obrqbie przekazanego placu budowy z tytu.tu
prowadzonfch rob6t.

17. Wykonawca zapewnia we wtasnym zakresie wyw6z i zagospodarowanie odpad6w.
18. Po z{konczeniu rob6t, ale przed ostatecznym r:dbiorem przez Zamawiaj4cego Wykonawca
zobowiqzaqy jest do uporzqdkowania terenu budowy wraz z terenem przytegfym.

19. Wykonbnia dokumentacji powykonawczej w jqzyku polskim w 1 (jednym) egzemplarzu oraz na
noSniku el$klronicznym typu CD/DVD. Wszystkie dokumenty winny byi sporzqdzone odpowiednio: pliki
tekstowe w formacie *doc, arkusze obliczeniowe w formacie *xls, rysunki w formacie *jpg i *dwg.

20. Komplptowania w trakcie realizacji rob6t, stanowiqcych przedmiot niniejszej umowy, wszelkiej
dokumentalji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygo[owanie do odbioru koicowego
kompletu protokot6w jak i kompletu dokunrenL6w potrzebnych do zawiadomienia o zakofrczeniu budowy
oraz zlozeniu przez Zamawiajqcego wniosku o pozwolenie na uzytkowanie.
21, Uzupetnianie dokument6w/wyjainieni;r zapis6w na 2qdanie organu wydajqcego pozwolenie na
u2ytkowanip oraz uczestniczenie w kontrolach zwiqzanych z zakofrczeniem budowy oraz wydaniem
pozwolenia na u2ytkowanie,

22. Zamar,r/iajqcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz nie przewiduje przeprowadzenia aukcji
elektronicz$ ej,

23. Zamawjajqcy nie przewiduje zwrotu koszt6w udziatu w postqpowaniu.
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24. Zamawiajqcy 2qda wskazania przez Wykonawcq w Formularzu oFerlowym (Za.fqcznik Nr

czqSci zam6wienia, kt6rej wykonanie zamierza powierzyi podwykonawcom i podania przez

Firm podwykonawc6w.

do SIWZ),

lVykonawcq

25. Wykonawca podpisujqc umowq udzieli Zamawiajqcemu gwarancji jakoSci na wykon{ne roboty,

wbudowane materialy i zamontowane urzqdzenia na okres 60 miesiqcy liczqc od odbioru foricowego.
Okres rqkojmi wydtu2a siq na okres obowiqzywania gwarancji.

26. Zgodnie z dyspozycjq art.29 usl.3a ustawy PZP Zamawiajqcy wymaga zatrudnienia przez

wykonawcq lub podwykonawcq na podstawie umowy o pracQ os6b wykonujqcych roboty pod nadzorem

kierownika budowy lub kierownik6w robot branzowych oraz wykonujEcych wskazln e Wzez

zamawiaj4cego czynno6ci w zakresie realizacji zam6wienia, kt6rych wykonanie polega na w!,konywaniu

pracy w spos6b okredlony w art.22 $ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Z{mawiajqcy

wymaga, aby osoby, kt6rymi Wykonawca bqdzie siq postugiwat przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

bqdEcych przedmiotem zam6wienia w calym okresie obowiqzywania umowy, byty zatr{dnione na

podstawie umowy o pracQ.

27. Rodzaj czynnoici niezbqdnych do realizacji zam6wienia, kt6rych dotyczq wymagania zalrddnienia na

podstawie umowy 0 pracQ przez wykonawcq lub podwykonawcq os6b wykonujqcych czynno(ii w trakcie

realizacj i zam6wienia:

. wszystkie czynno(ci zwiqzane br:zpo6rednio z realizaciq rob6t o96lnobudowlanyih.

28. Spos6b dokumenlowanie zalrudnienia os6b, o kt6rych mowa w pkt 26 oraz uprawnienia

zamawiajqcego w zakresie kontroli spetnienia przez wykonawcQ wymagafr, o kt6rych mowa w brt. 29 ust.

3a ustawy Pzp: Wykonawca zobowiqzuje siq do przekazania ZamawiajEcemu, przed protokolarnym

przekazaniem placu budowy, o6wiadczenia, iz osoby, o kt6rych mowa w pkt 26 bqdq zatrqrdnione na

podstawie umowy 0 pracq (bez ujawniania danych osobowych), Brak o6wiadczenia skutkfwai mo2e

odmowq przekazania przez Zamawiajqcego placu budowy, ptzy czym okoliczno$i taka trakt{wana jako

przyczyna zawiniona przez Wykonawcq i tym samym nie bqdzie ona podstawq do wydtuzerjia terminu

realizacji Przedmiolu umowy. Jednocze$nie Zamawiajqcy uprawniony bqdzie w takiej gytuacji do

naliczenia wykonawcy kary umownej w wysokofci 3.000,00 zlotych za ka2de takie uchybienie.

29. W przypadku wqtpliwo6ci Zamawiajqceg0 co do zatrudnienia na umowq o pracQ Z4mawiajqcy

zastrzega mo2liwoii weryfikacji zatrudnienia przy udziale konhroli Pafistwowej Inspekcji Pracy.

30. Wykonawca bqdzie zobowiqzany do przedktadania na 2qdanie Zamawiajqcego, nie kr6tszyfn ni2 3 dni

robocze, do wglqdu zanonimizowanych kopii urn6w o pracq, zawartych przez Wykonawcq z prdcownikami

wykonujqcymi czynnoSci w zakresie realizacji zam6wienia.

Uwoga! Zanonimizawonie oznocza, 2e umawa pozbawiona bqdzie niektdrgch dangch osobowgch

pracawnik6w i ma stuhgt wergfikacii zobawiqzania wtlkonowcg/podwgkonawcg adno$nie liczbg

zatrudniongch os6b, wgkonujqcgch czgnnalci na rzecz Zamawiajqcego, tj. Kopie umow o prafq zawierat

bqdq: imiq i nazwisko os6b, ktbre iwiadczg(. bqdq czgnnolci no rzecz zCImawiajqcego, dolq zawarcia

umowg, rodzaj umowu o pracQ oraz wgmiar etntu,

lub

Wgkonawca na 2qdanie Zamawiajqcego bqdzie zobligowang z.loigt wgkoz os6b wgkonujqcgclp wskazane

przez Zomawiaiqcega czgnnoici, kt6rgclt dotgczq wgmagania zatrudnienta na podstawie umowu o prace

przez wgkonawcq lub podwgkonawce oraz kopiq druku R&l d/o kaidej osobg.

31. 7a niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownik6w (wiadczqcych us{ugi na podstawif umowy 0

mowne w

r)

pracq w rozumieniu przepis6w Kodeksu Pracv, Wykonawca zaptaci Zamawiajqcemu kary
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wysokoSci kwoty minimatnego wynagrodzenia za pracq ustalonego na podstawie przepisow o

minimalny{n wynagrodzeniu za pracq (obowiqzujqcych w chwill stwierdzenia przez Zamawiajqcego

niedopelni(nia przez Wykonawcq wymogu zatrudniania Pracownik6w 6wiadczqcych usiugi na podstawie

umowy o pfacq w rozumieniu przepis6w Kodeksu Pracy),

32. Zamavqiajqcy nie przewiduje okre6lania w opisie pr;:edrniotu zam6wienia wymagari zwiqzanych z

realizacjqzpm6wienia, o kt6rych mowa w art,29 ust,4 uslawy Prawo zam6wieir publicznych.

33, Zgodnip z art.29 ust, 5 opis przedmiotu zam6wienia sporzqdzono z uwzglqdnieniem wymagafr w

zakresie doptqpno5ci dla os6b niepetnosprawnych,

34. Wykonpwca oiwiadcza, i2 przez caly okres obowiqzywania niniejszej umowy zapewni zgodnoSi

przefwarzafia danych osobowych ze wszelkimi obecnymi oraz przyszlymi przepisami prawa dotyczqcymi

ochrony dahych osobowych i prywatno5ci.

35. Wykonlwca zobowiqzany jesi do uwzglqdnienia w ofercie i oszacowania ryzyka zwiqzanego z

realizacj4 lam6wienia jakie mo2e wystqpii przy robotach w budynku zbudowanym na poczqtku XX w,

kilkakrotnie przebudowanym.

Zamawiajqfy wymaga,

R?ZDZIAL Iy, IIRMIN l,yyK0NANlA ZAI,|?WIENIA

aby zam6wienie zostato zrealizowane w terminie do 15 pa2dziernika 2019 r.

RlzDZtAt y. WARUNKt UDZTALU t1/ p0Sryp0lVANtU

0 udziel(nie zam6wienia mogq ubiegai siq Wykonawcy, kt6rzy;

1) riie podlegajq wykluczeniu;

2) lpelniajq warunki udzia*u w poslqpowan i u dotyczqce:

lub Finansowej. Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze:a) sytuacji ekonomicznej

i. posiada Srodki finansowe w wysoko6ri co najmniej 1 500 000,00 zl lub posiada

zdolnoSd kredytowq w wysiokoSci co najmniej 1 500 000,00 zt.

ii. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno6ci cywilnej w zakresie prowadzonej

dziatalnoSci zwi4zanej z przedmiotem zam6wienia. Suma gwarancyjna ubezpieczenia
powinna wynosid minimurn 1 500 000,00 zt.

WartoSci i dane ekonomir:znel i finansowe przedstawion e przez Wykonawcq majE
potwierdzii spelnianie przez Wykonawcq warunk6w okreilonych przez Zamawiajqcego
powy2ej w niniejszym punkcie. Jezeli Wykonawca przedstawi wartoSci idane ekonomiczne
w innej walucie ni2 PLN, w6wczas Zamawiajqcy dokona przeliczenia wedtug Sredniego

kursu Narodowego Banku Polskiego [NBP] obowiqzujqcego w dniu publikacji ogtoszenia

o zam6wieniu w Biuletynie Zam6wieri Publicznych,

b) zdolno(ci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spetni warunek je2eli wyka2e, 2e:

i. zrealizowat:

- co najmniej dwie roboly budowlane odpowiadajqce zakresem przedmiotowi
zam6wienia tj. polegajqce na budowie, rozbudowie lub przebudowie
kubal;urowego obiektu budowlanego o powierzchni utytkowej nie mniejszej nit
500 m' kaidy (nie dopuszcza siq sumowanie mniejszgch, czqstkowgch rob6t objqtgch
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odrqbngmi umowami lub zleceniamr) w okresie ostatnich piqciu lat prze$ uptywem
terminu sktadania otert, a je2eli okres prowadzenia dziaialno(ci jest kr6tsiy - w tym
okresi e.

- co najmniej jednq robotq budowlanq odpowiadajqcq zakresem przbdmiotowi
zam6wienia tj. polegajqcq na budowie, rozbudowie lub przebudowie naqierzchni z
kostki betonowej o powierzchni min. 1500 m2 (nie dopuszcza sig lumowonie
mnieiszgch, czqstkowgch rab6t objqtgch odrqbngmi umowami lub zleceniamif w okresie

ostatnich piqciu lat przed uptywem terminu skladania oFert, a je2eli okres pfowadzenia

dziatalno6ci jest k16tszy - w tynr okresie.

ii. skieruje do realizacji zam6wienia osoby posiadajqce uprawnienia do wfkonywania
samodzielnych funkcji w budowniclwie w rozumieniu ustawy z dnia T lipca 1994 roku
Prawo Budowlane (Dz. U. 2016, poz.290 z p6in. zm.) w zakresie;

01)Kierowania budowq Lzn, osobq posiadaj4cq uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanyrni bez ograniczeri w specjalno6ci konslrukcyjno-
budowlanej lub inne wa2ne uprawnienia do kierowania robotami budor,rilanymi bez

ograniczefr w tej specjalnoSci, wydaner na podstawie wczeSniej oborlviqzujqcych
przepis6w*, - co najmniej 5letnie do6wiadczenie zawodowe (liczorie od dnia
uzyskania uprawniefr budowlanych) na slanowisku kierownika budowyi lub rob6t
oraz do(wiadczenie w realizacji co najmniej jednej roboty odpowiadajqc{j zakresem
przedmiotowi zam6wienia tj. polegajqcej na budowie, rozbudowie lub przebudowie
kubaturowego obiektu budowlanergo o powienchni uiytkowej nie mniejszej
nii 300 m'?.

02)Kierowania robobami budowlanymi braniy drogowej tzn. osobq posiadajqcq

uprawnienia budowlane clo kierowarria robotami budowlanymi bez ogfaniczeri w
specjalnoSci drogowej lub inne wa2ne uprawnienia do kierowani4 robotarni
budowlanymi w tej specjalnoici, wydane na podstawie wcze6niej obowiqzujqcych
przepis6w*, - co najmniej 3letnie doiwiadczenie zawodowe (liczorie od dnia
uzyskania uprawniefr budowlanych) na stanowisku kierownika r1ob6t oraz
do6wiadczenie w realizacji co najmniej jednej roboty odpoirviadajqcej
zakresem przedmiotowi zam6wienia tj. polegajqcej na budowie, rbzbudowie
lub przebudowie nawierzchni z ko:;tki betonowej o powierzchni min. 1500 m,.

03)Kierowania robotami budowlanynni braniy sanitarnej tzn. osobq fiosiadajqcq
uprawnienia budowlane do kierowarria roboiami budowlanymi bez ogianiczeri w
specjalnoSci instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i unqdzeri cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych lub inne wa2ne

uprawnienia do kierowania roboLami budowlanymi bez ograniczlfr w tej
specjalnodci, wydane na podstawie wcze(niej obowiqzujqcych przepid6w*, - co

najmniej 3 letnie do5wiadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnieir
budowlanych).

04)Kierownikiem robotami budowlanymil braniy elektroenergetycznej [zn. osobq
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogrgniczei w
specjalnoSci instalacyjnej, w zalkresie sieci, instalacji i urzqdzeri
elektrycznych i elektroenergetyrcznych lub inne wazne upravrf nienia do

kierowania robolarni budowlanymi bez ograniczei w kej specjalno6ci, lvydane na
podstawie wcze6niej obowiq,zujqcych przepis6w*, - c0 najmniej 3 letnie
doiwiadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawniefr budowldnych).
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05)Kierowania robotami budowlanymi braniy telekomunikacyjnej tzn. osobq
posiadajqcq uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczeri w specjalnofci telekomunikacyjnej lub inne wa2ne uprawnrenia do

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh w tej specjalno6ci, wydane na
podstawie wcze5niej obowiqzujqcych przepis6w*, - co najmniej 3 letnie
doiwiadczenie zawodower (liczone od dnia uzyskania uprawnien budowlanych).

*Wszystkle osoby bqdqce obywatelami krajow cztonkowskich Unii Europejskiej, klore
Wykonawca wska2e do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zam6wienia iod ktorych
wymagane sq uprawnienia budowlane, winny posiadai decyzjq w sprawie uznania
wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej Funkcji

technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zam6wienia zgodnie z

Ustawq z 18 marca 2008 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w
krajach cztonkowskich Unii Iuropejskiej (Dz, U, 22016 r. poz. 65).

Posiadane przez wlw Kluczowych Specjalist6w uprawnienia w wymaganym zakresie,
powinny by( zgodne z ustawq z dnia 7 lipca '1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 22013r.
poz. 1409) oraz akLualnyrn obowiqzujqcym rozporzqdzeniem Ministra Transportu i

Budowniclwa z dnia 28 kwietnia 2006r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. 2016 r., poz. 578).

Zamawiajqcy uzna 0soby, kt6re posiadajq uzyskane przed dniem wej(cia w 2ycie

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie
posiadania przygo[owania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu

zamowienia, do petnienia samodzielnych Funkcji technicznych w budownictwie i

zachowaty uprawnienia do petnienia tych tunkcji w dotychczasowym zakresie, jako

spetniajqce przedmiotowy warunek.

2. Zamawiajqcy moie, na kaidym etarpie postqpowania, uznai, ie wykonawca nie posiada
wymaganlch zdolnoSci, jeieli zaanga2owanie zasob6w technicznych lub zawodowych
wykonawcft w inne przedsiqwziqcia gosipodarcze wyl<onawcy mo2e mied negatywny wptyw na
realizacjq pam6wienia.

3. Wykonavjvca mo2e w celu potwierdzenia spelniania warunk6w, o kt6rych mowa w rozdz, V. 1.2) lit, a-
b niniejszej S|WZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam6wienia, lub jego

czq6ci, polegai na zdolnoSciach technicznych lub zawodowyclr lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podpiot6w, niezaleznie od charakteru prawnego lqr:zqcych go z nim stosunk6w prawnycn.

4. Zamawiflj4cy jednocze6nie inFormuje, i2 ,,stosowna sytuacja" o kt6rej mowa w rozdz. Y.3. niniejszej
S|WZ wyst4pi wytEcznie w przypadku kiedy:

1) Wyfonawca, kt6ry polega na zdolno(ciach lub sybuacji innych podmiot6w udowodni
zanfawiajqcemu,2e realizujqc zarn6wienie, bqdzie dysponowat niezbqdnymi zasobami tych
po(miot6w, w szczeg6lnoSci przed:;lawiajqc zobowi4zanie tych podmiol6w do oddania mu do

dyspozycji niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji zamowienia.

2) Zarhawiajqcy oceni, czy udoslqpniane wykonawcy pft.ez inne podmioty zdolnoSci techniczne lub

zaWodowe lub ich sy[uacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajq na wykazanie przez
wy(onawcq spelniania warunk6w udziatu w postqpowaniu oraz zbada, czy nie zachodzq wobec

tegp podmiotu podstawy wykluczenia, o kt6rych m,lwa w art, 24 ust. 1 pkt 13-22 i usi. 5.

3) W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doSWiadczenia, wykonawcy mogq pole5lai na zdolnodciach innych podmiot6w, je5li podmioty te
zreqlizujq roboty budowlane lub usit-tgi, do realizacji kt6rych te zdolnoSci s4wymagane.

R|,ZDZIA|. VA, PODSIA WY WYKI.UCZENIA, O KIdR}/CH IIIOWA l/l/ ARI. 24 IJST, 5
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Dodatkowo ZamawiajEcy przewiduje wykluczenie wykonawcy:

1) w stosunku do kt6rego otwarlo likwidacjq, w zatwierdzonym przez sqd uktadzie w pobtqpowaniu

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacjq jego majqfku lub sqd

zarzEdzil likwidacjq jego majqtku w trybie art. 332 ust. 1 uslawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz.978,1259,1513,1830 i1B44orazz2015 r. poz.615) lub

kt6rego upadtoSi ogtoszono, z wyjqtkiem wykonawcy, kt6ry po ogtoszeniu upadto(ci zai,vart uktad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s4du, je2eli uktad nie przewiduje zAspokojenia

wierzycieli przez likwidacjq majqtku upadlego, chyba 2r: sqd zarzEdzil likwidacjq jego majqtku w

trybie arf.366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadtoSciowe (Dz. U. 21015 r, poz.

233,978, 1166, 1259 i 1844 oraz z.2016 r. poz. 615);

2l kt6ry w spos6b zawiniony powaznie naruszy{ obowiqzki zawodowe, co podwa2a jego u(zciwo(i, w
szczeg6lno6ci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dzialania lub ra2qcego niedbalstwa nie

wykonat lub nienale2ycie wykonat zam6wienie, co zamawiajqcy jest w slanie wykazai za p0m0cq

stosownych 6rodk6w dowodowych;

3) je2eli wykonawca lub osoby, o kt6rych mowa w ust.'1 pkt'14, uprawnione do

wykonawcy pozostajqw relacjach okredlonych w art. 17 urst. '1 pkt 2-4 z:

a) zamawiajqcym,

b) osobamiuprawnionymi doreprezentowaniazamawiajEcego,

c) czfonkami komisji przetargowej,

d) osobami, kt6re ztozyly o(wiadclenie, o kt6rym mowa w arl. 17 ust,2a

- chyba ze jest mo2liwe zapewnienie bezstronno6r:i pr: stronie zamawiajqcego w inny spos6b ni2

przez wykluczenie wykonawcy z udzia{u w postqpowaniu;

kt6ry, z ptzyczyn le2qcych po jego slronie, nie wykonal albo nienale2ycie wykonat vrv istotnym
stopniu wczedniejszq umowq w sprawie zam6wienia publicznego lub umowq koncesji, zawartq z

zamawiaj4cym, o kt6rym mowa w art.3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadzito do rozwiqzania umowy lub

zasqdzenia odszkodowania;

bqdEcego osob4 fizyczn4, kt6rego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko irodowisku, je2eli za jego popelnienie wymierzono karq

aresztu, ograniczenia wolno6ci lub karq grzywny nie ni2szq ni2 3000 ztotych;

6) je2eli urzqdujqcego cztonka jego organu zarzqdzajqcego lub nadzorczego, wsp6lnika sp6tfti w sp6tce
jawne.j lub partnerskiej albo komplementariusza w sp6tce komandyLowej lub komandyto{vo-akcyjnej

lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o kt6rym mowa w pkt 5;

wobec kt6rego wydano ostatecznq decyzjq administracyjnq o naruszeniu obowiqzk6w wyrjikajqcych z
przepisow prawa pracy, prawa ochrony Srodowiska lub przepis6w o zabezpieczeniu spotecfnym, je2eli

wymierzono tq decyzjq karq pieniq2nq nie nizszq niz 3000 ztotych;

kt6ry naruszyt obowiqzki dotycz4ce ptatno6ci podatk6w, oplat lub skiadek na ubezpieczenia

spoleczne lub zdrowotne, co zamawiajqcy jest w stanie wykaza( za pomocq stosowny6h (rodk6w

dowodowych, z wyjqtkiem przypadku, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba 2e wykona(ca dokonat
ptafno(ci nale2nych podatk6w, oplat lub r;k{adek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrow{tne wazz
odsetkami lub grzywnami lub zawarl wiq24ce porozurnienie w sprawie sptaty tych nale2nQ(ci.

repreEen lowan ia

4)
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zakresie wskazanym w zatqczniku nr 2 do SIWZ.
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slanovyif wslqpne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki
udziaff w postqpowaniu.

W przfpadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wienie przez wykonawc6w o(wiadczenie o kt6rym

mowa w rozdz. Vl. 1 niniejszej SIWZ sktada ka2dy z wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o

zam6uqienie,05wiadczenie te ma potwierdzai spetnianie warunk6w udziatu w postqpowaniu, brak
podsiaw wykluczenia w zakresie, w kt6rym kazdy z wykonawc6w wykazuje spetnianie warunk6w
udziatf w pos[qpowaniu, brak podslaw wykluczenia.

Zamavyiajqcego 2qda aby wykonawca, kt6ry zamierza powierzyi wykonanie czq(ci zam6wienia
podwyfonawcom, w celu wykazania braku islnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w
postqppwaniu zamieszcza intormacje o podwykonawcach w oswiadczeniu, o kt6rym mowa w rozdz.
Vl. 1 niniejszej SIWZ.

Wykonpwca, kl6ry powotuje siq na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz s;peinienia - w zakresie, w jakim powotuje siq na ich zasoby -
warunll6w udziatu w posiqpowaniu zamieszcza inFormacje o iych podmiotach w o5wiadczeniu, o

kt6ryq mowa w rozdz. Vl, 1 niniejszej SilWZ.

5. Zamavyiajqcy przed udzieleniem zamdwiernia, mo2e wezwai wykonawcq, kt6rego oterta zostata
najwyfej oceniona, do ztoZenia w wyznaczonym, nie kr6tszym ni2 5 dni, terminie aktualnych na
dziei l{ozenia nastqpujqcych o5wiadczerri lub dokument6w:

a) Informacjq banku lub sp6tdzielczej kasy oszczqdnoSciowo-kredytowej potwierdzajqcej

wysokoSi posiadanych (rodk6w f inansowych lub zdolno(i kredyiowq Wykonawcy, w
wysokoici min. 1 500 000,00 zt - wystawionq nie wcze(niej ni2 1 miesiqc przed uptywem
ierminu sktadania ofert:

b) Dokument potwierdzajqcy, ze Wykonawca jesi ubezpieczony od odpowiedzialno5ci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnoSci zwiqzanej z przedmiotem zam6wienia na sumQ
gwarancyjnq w wysoko6ci minirnum 1 500 000,00 zt;

c) wykaz rob6t budowlanych fieden wsp6lny wykaz w przypadku Wykonawc6w sktadajqcych
ofertq wsp6lnq - sporz4dzony wedtug zatqcznika nr 5 do SIWZ) nie wcze6niej niz w okresie
5 lat przed uptywem lerminu :;ktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno6ci jesi
krotszy - w tym okresie, wraz z. podaniem ich rodzaju, warto6ci, daty, miejsca wykonania i

podmiot6w, na rcecz kt6rych roboty te zostaty wykonane, z zatqczeniem dowod6w
okre$lajqcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nale2ycie, w szczeg6lno(ci informacji
o tym czy roboty zostaty wykonaner zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid{owo
ukohczone, Wzy czym dowodami, o kt6rych mowa, sq reterencjami bqdl inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz k[6rego roboty budowtane byty wykonywane, a 1e|,eli z

uzasadnionej Wzyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskai tych

dokumenl6w - inne dokumentv:

wykaz os6b lieden wsp6lny wykaz w przypadku Wykonawc6w sktadajqcych ofertq wsp6lnq -
zgodnie z zatqcznikiem nr 6 do SlWZ), skierowanych przez wykonawcq do realizacji
zam6wienia publicznego, wraz z intormacjq na temat ich kwalif ikacji zawodowych,
uprawnieri, doSwiadczenia i wyksztatcenia niezbqdnych do wykonania zam6wienia
publicznego, a tak2e zakresu wykonywanych przez nie czynno5ci oraz informacjq o podstawie

dysponowania tymi osobami.

6. W celu potwierdzenia braku podsti:w wykluczenia Wykonawcy z udziatu w postqpowaniu

Zamavitiaiqcy mo2e wezwa( wykonawcq, ktorego oFerta zostata najwy2ej oceniona, do zio2enia w
wyznafzonym, nie krotszym ni2 5 dni, lerminie aktualnych na dziefr zio2enia nastqpujqcych
o$wiadczefr lub dokument6w:

L1

d)
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a) odpisu z wta5ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzlatalno6ci
gospodarczej, je2eli odrqbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podsLaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustdwy;

b) za6wiadczenie wta6ciwego naczelnika urzqdu :;karbowego poiwierdzajqce, 2e Wykonawca
nie zalega z optacaniem podatk6w, wystawionego nie wcze$niej ni2 3 mie$iqce przed

uptywem terminu sktadania otert lub innego dokumentu potwierdzajqcego, ze i,vykonawca
zawart porozumienie z wta$ciwym organem podatkowym w sprawie sptat tych nale2no6ci

wtaz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lnoSci uzyskat pizewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozto2enie na raty zaleglych platnoSci lub wstrzymanie
w ca{o(ci wykonania decyzji wlaSciwego 0rgaru;

c) zaiwiadczenie wtaSciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu $bezpieczefr
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spofecznego albo innego dokumentu
potwierdzajqcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia

spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze(niej ni2 3 miesiqce przefl uptywem
terminu sktadania oferl, lub inrrego dokument:u potwierdzajqcego, 2e wykonadca zawarl
porozumienie z wla6ciwym organem w sprawie sptat tych nalezno6ci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lno(ci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozlo2enie na raty zalegtych ptatnoici lub wstrzymanie w cato6ci wykonania
decyzji wta(ciwego orgafru;

d) intormacjq z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okredlonym w art.24 ust. fl pkt 13,14
i 21 uslawy oraz, odno(nie s;kazania za wykroczenie na karq aresziu, l,v zakresie

okre6lonym przez zamawiajqcego na podstawie art. 24 ust, 5 pk[ 5 i 6 ustawy, Vyysiawionej

nie wczeiniej ni2 6 miesiqcy przed uptywem ierminu sktadania oFert;

e) oSwiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyrokl.i sqdu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk6w, opiai lub sktadek
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego p,vyroku lub

decyzli - dokument6w potwierdzajqcych rlokr:nanie p{atno(ci tych nale2nofci wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub z;rwarcie wiq2qcego porozumienia w sprawie
sptat tych nale2no6ci;

f) o6wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem (rodka zapobiegawczego
zakazu ubiegania siq o zam6wienia publiczne;

g) ofwiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sqdu skalujqcego za

wykroczenie na karq ograniczenia wolnodr:i lub grzywny w zakresie okre6l{nym przez

zamawiajqcego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 5;

h) o6wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostaiecznej decyzji admifristracyjnej
o naruszeniu obowiqzk6w wynikajqcych z przepis6w prawa pracy, pra(a ochrony
(rodowiska lub przepis6w o z;rbezpieczeniu spotecznym w zakresie okreSldnym przez.

zamawiajqcego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;
i) oSwiadczenia wykonawcy 0 niezaleganiu z optacanrem podatk6w i opiat l{kalnych, o

kt6rych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach ioplatach lotialnych (Dz.

U. z 2016 r. poz.716).

7 . Je|eli wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospoli{ej Polskiej,
zamiast dokument6w, o klorych mowa w pki. 6, dla:

1) ppkt a-c) - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt6rym wyk{nawca ma

siedzibq lub miejsce zamieszkania, potwierdzajqce odpowiednio, 2e:

a) nie zalega z oplacaniem podatk6w, optat, sktadek na ubezpieczenie spoleczne lub z!rowotne
albo ze zawart porozumienie z wta6ciwym organem w sprawie sptat tych nale2no6pi wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szcze96lno(ci uzyskat przewidziane prawem

T2
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zwblnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleg*ych ptatnoSci lub wstrzymanie w cato(ci
wykonania wla6ciwego orgafl u;

b) pie olwarto jego likwidacji ani nie 0[lfoszono upadtoSci,

2) pplit d) - sktada informacjq z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny r6wnowazny dokument wydany przez wtaSciwy organ sqdowy lub administracyjny kraju, w
kt6rym wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
kt61ej dotyczy intormacja albo dokumenl, w zakresie okre6lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i21
oraf ust. 5 pkl 5 i 6 ustawy.

Dokunienly, o kt6rych mowa w pkl 7 ppkl 1) lit. b) ipkt 7 ppkt 2) powinny by( wystawione nie
wczeSniej ni2 6 miesiqcy przed uplywem terminu skiadania ofert, Dokument, o kt6rym mowa w pkt
i lit.4), powinien byi wystawiony nie wcze(niej ni2 3 miesiqce przed upiywem tego terminu.

Je2eli w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamie$zkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, nie wydaje siq dokument6w, o kt6rych mowa w
pkt 7] zaslqpuje siq je dokumentern zawierajqcyrn odpowiednio oSwiadczenie wykonawcy, ze

wskazbniem, lub o5wiadczenie osoby lub os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub odwiadczenie
osoby, kt6rej dokument mial dotyczyi, zto2one przez notariuszem lub przed organem sqdowym,
administracyjnym albo ofganem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego wta6ciwym ze wzglqdu
na siedzibq lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis o

ktoryrrp mowa w pkt 8 stosuje siq.

W przfpadku wqtpliwo6ci co do tre(ci dokumentu zto2onego przez wykonawcq, zamawiaj4cy mo2e
zwr6cip siq do wta5ciwych organ6w odpowiedniego kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub
miejscp zamieszkania lub zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, o udzielenie
niezbqpnych inFormacji doiyczqcych teplo dokumentu.

Wykoriawca majqcy siedzibq na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby majEcej
miejscg zamieszkania poza terytorium Rzr:czypospoliLej Polskiej, kt6rej dotyczy dokument wskazany
w pkt 6 lit. d) sktada dokument, o ki6rym mowa w pkt 7 ppkt 2) w zakresie okre(lonym w art. 24
ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust, 5 pkt 6 usiawy. Jezeli w kraju, w kt6rym miejsce zamieszkania ma
osoba, kt6rej dokument mial dotyczyi, nie wydaje siq iakich dokument6w, zastqpuje siq go

dokunlentem zawierajqcym oiwiadczenie tej osoby zlo2ony przed notariuszem lub przed organem
sqdowym, adminisiracyjnym albo organern samorzqdu zawodowego lub gospodarczego wlaSciwym
ze wzglqdu na miejsce zamieszkania Lej osoby. Przepis o kt6rym mowa w pkt 8 (pierwsze zdanie)
stosujE siq.

Wykofiawca w terminie 3 dni od drnia zamieszcz:enia na stronie internetowej informacji, o
kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przeka*e zamawiajqcemu oiwiadczenie (z
wykorgystaniem zalqcznika nr 7 do SIWZ) o przynaleino$ci lub braku przynaleinoici do tej
samej grupy kapitatowej, o kt6rej mowa w arL. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze
ztoiefiem oiwiadczenia, wykonawca moie przr:dstawid dowody, ie powiqzania z innym
wykorf awcq nie prowadzq do zaktdicenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie
zam6{vienia.

W zakfesie nie uregulowanym SIWZ, z;rs[osowanie majq przepisy rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z

dnia 26 lipca 2016 r, w sprawie rodzilj6w dokument6w, jakich moze zqdaf zamawiajqcy od

wykonpwcy w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U.22016 r., poz. 1126).

Je2eli vyykonawca nie zto2y o(wiadczenia, o kt6rym mowa w rozdz. Vl. 1, niniejszej SIWZ, o6wiadczeir
lub dokument6w potwierdzajqcych okolicznoici, o kt6rych mowa w ar[, 25 ust. 1 ustawy PZP, lub
innych dokument6w niezbqdnych do przeprowadzenia postqpowania, o5wiadczenia lub dokumenty sq
niekornpletne, zawierajq btqdy lub budzq wskazane przez zamawiajqcego wqtpliwoSci, zamawiajqcy
wezwid do ich ztozenia, uzupelnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze

mimo ich zto2enia oferta wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewa2nienie

10
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5.

6.

7.

I,VSKAZA NIt 0S0B UPRA tVNl0N yC H D0 P lRtlz[llllEl,llA NIA SIE Z WY K?NA WCA M|

(stownie: piqidziebiqt tysiqcy

1. Wszelkie zawiadomienia, o(wiadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiajqcy oraz Wjrkonawcy

mogq przekazywai pisemnie, Faksem lub dro94 elektronicznq, za wyjqtkiem oferty, umbwy oraz

oiwiadczefr idokument6w wymienionych w rozdziale Vl niniejszej SIWZ (r6wnie2 w przyfladku ich

zto2enia w wyniku wezwania, o kt6rym rrlowa w art.26 ust.2lubii 3 uslawy PZP), dli kt6rych

Zamawiajqcy przewidziai wylqcznie formq pisemnq,

W korespondencji kierowanej do Zamawiajqcego Wykonawca winien posiugiwai siq riumerem

sprawy okre6lonym w SIWZ.

Zawiadomienia, o6wiadczenia, wnioski oraz inFormacje przekazywane przez WykonawcQ pisemnie

winny byi skladane na adres: Gmina Sierakowice, 83-340 Sierakowice, ul. Lqborska 30.

Zawiadomienia, o(wiadczenia, wnioski oraz inFormilcje przekazywane przez Wykonawgq drogq

elektronicznq winny byi kierowane na adre:;: maszke.tomasz@sierakowice.pl lub

reclaw.blazejosierakowice.pl, a Faksem na nr: (58) 681-95-75.
Wszelkie zawiadomienia, odwiadczenia, wnioski oraz inFormacje przekazane za pomocE faksu lub

w tormie elektronicznej wymagajq na 2qdanie kazdej ze stron, niezwtocznego potwierdzehia Faktu

ich otrzymania.

Wykonawca mo2e zwr6cii siq do Zamawiajqcego o wyja$nienie tre(ci SIWZ.

Je2eli wniosek o wyjaSrrienie [re6ci SIWZ wptynie do Zamawiajqcego nie polniej ni2 do korica dnra,

w kt6rym uptywa potowa terminu sktadania ofert, Zamawiajqcy udzieli wyja(niefi niezwtocznie,
jednak nie p62niej ni2 na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert. Je2eli (niosek o

wyjaSnienie tre$ci SIWZ wplynie po uptywie terminu, o kt6rym mowa powy2ej, lu$ dotyczy

udzielonych wyjaSnie6, Zamawiajqcy moze udzielirl wyjaSnieir albo pozoslawi( wnii:sek bez

rozpoznania. Zamawiajqcy zamie6ci wyjaSnienia na stronie internetowej, na kt6rej udo$tqpniono

SIWZ.

8. Przedtu2enie lerminu sktadania oFert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku, o kt6rym
mowa w rozdz. Vll. 7 niniejszej SIWZ.

9. W przypadku rozbie2noSci pomiqdzy treSci;1 niniejszej SIWZ, a tre6ciq udzielonych odpowipdzi, jako

obowi4zujqcE nalezy przyjqi tre6i pisma zawierajqcego priZniejsze oSwiadczenie Zamawiajqcego,
10. Zamawiajqcy nie przewiduje zwotania zebrania Wykonawc6w,

11. Osobami uprawnionymi przez Zamawiajqcego do porozumiewania siq z Wykonawcami jest Pan

Tomasz Maszke oraz Pan Btazei Rectaw.

JednoczeSnie Zamawiajqcy informuje, 2e przepisy ustawy PZP nie pozwalajq na jakikolWiek inny
kontakt - zar6wno z Zamawiajqcym jak iosobami uprawnionymi do porozumiewarlia siq z

Wykonawcami - niz wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ,Oznacza to,2e Zamawiajqcy nie bqdzie

reagowal na inne formy kontaktowania siq z nim, w szczeg6lno(ci na kontakt teletonidzny lubii
osobisty w swojej siedzibie.

R0ZDZIAI. liIII. WYMAGANIA DOIYCZACT W ADIUM

1. Zamawiajqcy wymaga wniesienia wadium w wysoko(ci: !i0 000,00 zt
00/100 zlotych).

2. Wadium mo2e byi wniesione w;

L4
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pi erf i qdzu;

porqczeniach bankowych lub porqczeniar:h sp6ldzielczej kasy oszczqdno5ciowo-kredytowej, z tym ze

porqczenie kasy jest zawsze porqczenrenr pieniq2nyrn;

gwarancjach ubezpieczen iowlch ;

gwalrancj ach ban kowych ;

porQczeniach udzielanych przez podmioty, o kt6rych mowa w art.6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
lisiQpada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiqbiorczo5ci (Dz. tJ.22007 r. Nr 42,
poz.275 z p62n. zm.)

3. Wadiurp w tormie pieniqdza nalezy wnie6i przelewem na kon[o w Banku Sp6tdzielczym w
Sierakpwicach, nr rachunku: 47 832t+ 01001 0000 0358 2000 0040, z dopiskiem na przelewie:

,,WadiUm w postqpowaniu 5U8.271.1.20119 / Budowa Wqzta Integracyjnego Sierakowice".
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniqdzu nastqpuje z chwilq uznania Srodk6w pieniq2nych na

rachunIu bankowym Zamawiajqcego, o kt6rym mowa w rozdz. Vlll.3 niniejszej SIWZ, przed uptywem
termintlt sktadania oFert (tj. przed uptywem dnia igodziny wyznaczonej jako ostateczny termin
sktadania otert).

5. Zamawiajqcego zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pierliQ2nej - dokument potwierdzajqr:y dokonanie przelewu wadium zostanie zatqczony do oFerty;

2) innej ni2 pieniqdz - oryginat dokumentu zostai ztozony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w
ofercie.

6. W tre(ci gwarancji/porqczenia winno wynikai bezwarunkowe na kazde pisemne 24danie zgtoszone

Wzez ZamawiajEcego w terminie zwi4zania ofertq, zobowiqzanie Gwaranta do wyptaty
Zamawiajqcemu petnej kwoty wadium w r:kolicznoSciach okre6lonych w art.46 ust.4a i 5 ustawy
PZP.

7. 0ferta wykonawcy, kt6ry nie wniesier wadium lub wniesie w spos6b nieprawidtowy zostanie
0q rzuc0n a,

B. 0koliczpoSci izasady zwrotu wadium, jego przep;rdku oraz zasady jego zaliczenia na poczei

zabezpieczenia nale2ytego wykonania urnowy okre6la ustawa PZP.

R?zDZtAt- tx. IIRM'N ZW|LZANIA ?|ERT4

1. Wykoriawca bqdzie zwiqzany oiertE przez okres 30 dni. Bieg terminu zwiqzania ofertq rozp0czyna
siq wraz z uptywem lerminu sk{adania oFert. (art.85 ust. 5 ustawy PZp).

2. Wykonawca mo2e przedtuzyi termin zwiqzania ofertq, na czas niezbqdny do zawarcia umowy,
samo(zielnie lub na wniosek Zamawiajqcego, z tym,2e Zamawiajqcy mo2e tylko raz, co najmniej na
3 dni przed uptywem lerminu zwiqzania ofertq, zwrocii siq do Wykonawc6w o wyrazenie zgody na
przedtp2enie tego terminu 0 oznaczony okres nie dtu2szy jednak niz 60 dni.

3. OdmoWa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwi4zania ofertq nie powoduje utraty wadiurn.

4. Przedigzenie terminu zwiqzania otertq jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu
wa2no5ci wadium albo, jezeli nie jest to moZliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony
okres pwi4zania otertq. Je2eli przedtu2enie terminu zwiqzania ofertq dokonywane jest po wyborze
oferty najkorzystniejszej, obowiqzek wnir:sienia nowego wadium lub jego przedtu2enia dotyczy
jedynif Wykonawcy, kt6rego oferta zosLata wybrana jako najkorzystniejsza.

RlZDZIAt X. 0PlS SPOI;OBU PRZYG?T?WyIyANIA 0ttRI

L 0ferta musi zawierai nastqpujqce o(wiadczenia i dokumenly:

1)

2)

1\

4)

5\

r5



SPTCYTIffA c/A'SI0INYcH W ARUNKOW I.AMIWIENI A

s118.271.1.201s

1) wypetniony formularz ofertowy sporzqdzony z wykorzystaniem wzoru stelnowiqcego

Zatqcznik nr 1do SIWZ, zawierajqCy w szczerg6lno6ci: wskazanie oterowanego przedmiotu

zam6wienia, tqcznq cenq otertowqr brutto, zobowiqzanie dotyczqce terminu realizacji
zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w ptatno6ci, o6wiadczenie o okresie zwiqzania ofertq
oraz o akceptacji wszystkich postanowiei SIWZ iwzoru umowy bez zastrze2erf, a takze

inFormacjq kt6rq czqii zam6wienia Wylionawca zamierza powierzyi podwykonawcy;

2) o(wiadczenia wymienione w rozdziale Vl. 1-4 niniejszej SIWZ.

3) zobowiqzanie podmiot6w trzecich do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbqdnych 2asob6w na

potrzeby realizacji zam6wienia, w syluacji kiedy wykonawca w celu potwierdzenia spetniania
warunk6w, o kt6rych mowa w rozdz.V'.1.2) a-b niniejszej SIWZ w stosownych sytufcjach oraz

w odniesieniu do niniejszego zam6wienia, lub jego czq6ci, bqdzie polegai na zdolnosciach

technicznych lub zawodowych lub sytuacji Finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,

niezale2nie od charakleru prawnego tilczqcych go z nim stosunk6w prawnych (zgodnie z opisem

w rozdziale V pkt. 3 i 4 SIWZ).

2. OFerta musi byi napisana w jqzyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub iflnq trwatq
iczytelnE technikq oraz podpisana przez o6obq(y) upowa2nionE do reprezentowania Wykonawcy na

zewnqlrz i zaciqgania zobowiqzai w wysokoSci odpowiadajqcej cenie oferty.
3, W przypadku podpisania oferty oraz poSwiadczenia za zgodno6i z oryginatem kopii d$kument6w

przez osobq niewymienionq w dokumencid rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do

oterty dotqczyi stosowne petnomocnictwo w oryginaler lub kopii po6wiadczonej notarialnie.

4. Dokumenty sporzqdzone w jqzyku obcym sil sktadane wrazz ttumaczeniem na jqzyk polski.

5. Wykonawca ma prawo zloiy( tylko jednq otertq, zawierajqcq jednq, jednoznacznie opisanq
propozycjq. ZIo2enie wiqkszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich oFert zto2onych przez

danego Wykonawcq.

Tre(( zto2onej oferty musi odpowiadai tre:lci SIWZ.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

Zaleca siq, aby ka2da zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numeral'ni, a cata

oterta wraz zzalqcznikami byta w trwaly spos6b ze sobq polqczona (np. zbindow4na, zszyta

uniemozliwiajqc jej samoistnq dekompletacjq), oraz zawierata spis tre$ci.

9. Poprawki lub zmiany (r6wnie2 Wzy u2yciu korektora) w otercie, powinny byi $arafowane
wtasn orqczn ie przez osobq pod pi suj qcq ofertq.

10. 0tertq nale2y zlo2yt w zamkniqlej kopercie, w siedzibie Zamawiajqcego i oznakowai w dastqpujqcy
snosob:

0ferta w postqpowaniu na ,,Budowa Wqzta Integracyjnego Sierakowice". Nr sprdwy:
SUE,271.1.2019 r.

Otworzyd na jawnym otwarciurofert w dnir.q 31.01.2019 r. o godz. 12:00"

i opalrzyf nazwq i dokladnym adresem Wykonawcy.

11, Zamawiajqcy informuje, i2 zgodnie z art. B w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP ofert! skladane

w postqpowaniu o zam6wienie publiczne s4 jawne i podlegajq udostqpnieniu od chwili icfi otwarcia,

z wyjqtkiem intormacji stanowiqcych l:ajemnicq przedsiqbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16

kwielnia 1995 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 22003 r. Nr 153, poz. 1503 z p(sin.

zm.), je6li Wykonawca w terminie sktadania otert zastrzegt,2e nie mogE one byi udostqpniane i

jednocze(nie wykazat, i2 zastrze2one inl'orrnacje stanowiq tajemnicq przedsiqbiorstwa.

12. Zamawiajqcy zaleca, aby informacje zastrze2one, jako tajemnica przedsiqbiorstwa byly przez

Wykonawcq ztozone w oddzielnej wewnqtrznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica

6.

d.
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przedqiqbiorstwa" lub spiqte (zszyte) oddzielnie o( pozostaiych, jawnych element6w oferty. Brak
jednoinacznego wskazania, kt6re informacje stanofviq tajemnicq przedsiqbiorstwa oznaczai bqdzie,
ze wszelkie o6wiadczenia izaSwiadczenia sktadane v! trakcie niniejszego postqpowania sq jawne bez

zastrze2efi,

15. Zastrzezenie informacji, kt6re nie sianowiq taj{rnnicy przedsiqbiorstwa w rozumieniu usLawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji bqdzie traktlwane, jako bezskuteczne i skutkowai bqdzie
zgodnie z uchwatq SN z 20 paldziernika 2005 (sygnl lll CZP 74105) ich odtajnieniem

14. Zamav!iajqcy informuje,2e w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art.
90 uqtawy PZP, a ztozone Wzez niego wyjaSnlienia i/lub dowody stanowii bqdq tajemnicq
przed$iqbiorsiwa w rozumieniu ustawy o zwalczaf iu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie
przystitgiwafo prawo zastrze2enia ich jako tajemniia przedsiqbiorsiwa. Przedmiotowe zastrze2enie
zamavyiajqcy uzna za skuteczne wyt4cznie w sytuacji kiedy Wykonawca opr6cz samego zastrze2enia,
jednodze6nie wykaze, i2 dane informacje stanowiq t{jemnicq przedsiqbiorstwa.

15. Wykorlawca mo2e wprowadzii zmiany, poprawki, mpdytikacje iuzupelnienia do zlozonej oFerty pod

warunkiem, 2e Zamawiajqcy otrzyma pisemne iilwiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem sktadania ofert. Powiadomienie o wpr{wadzeniu zmian musi byi zto2one wg takich
samych zasad, jak sktadana oferta tj, w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ,,ZM|ANA",
KoperlV oznaczone,,ZMIANA" zosbanq otwarte przy btwieraniu oferty Wykonawcy, kt6ry wprowadzit
zmiany i po stwierdzeniu poprawnoici procedury dollonywania zmian, zostanqdot4czone do oferty.

16. Wykoriawca ma prawo przed uplywem terminu skt4dania ofert wycofai siq z postqpowania poprzez
zto2enie pisemnego powiadomienia, wediug tych sairrych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek
z napibem na kopercie ,,WYC0FANlE". Koperrty oznak(rwane w ten spos6b bgdq otwierane w pierwszej

kolejnpSci po potwierdzeniu poprawnoici postqpovr,iania Wykonawcy oraz zgodno6ci ze zio2onymi
ofertafni. Koperty oFert wycofywanych nie bqdq otwifrane.

17. Do pr{eliczenia na PLN warto5ci wskazanej w dokuirrentach zto2onych na potwierdzenie speiniania
warunk6w udzialu w postqpowaniu, wyra2onej w iyalutach innych ni2 PLN, Zamawiajqcy przyjmie
6redni kurs publikowany przez Narodowy Elank Polski z dnia wszczqcia postqpowania,

18. 0fertal kt6rej tre6i nie bqdzie odpowiada( trejci SIVVZ, z zastrzeZeniem art.87 usi.2 pki 3 ustawy
PZP zpstanie odrzucona (art. 89 ust, 1 pkt 2 ujtawy PZP), Wszelkie niejasnoSci i wqtpliwo$ci
doiyczpce lre(ci zapis6w w SlWZ nalezy zatem wyja$nii z Zamawiajqcym przed terminem sktadania
ofert W trybie przewidzianym w rozdziale Vll niniejlzej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidujq
negocjacji warunk6w udzielenia zam6wierria, w tym zapis6w projektu umowy, po terminie otwarcia
oFert.

ROZDZIAI- X'. MIIJSCT ORAZTER|'I'N SI|TADANIA I |^TWARCIA OFERI

1. 0feriq nale2y z*otyt w siedzibie Zamawi;rjqcego (Urzqd Gminy Sierakowice) przy ul. Lqborskiej 30
w Sier[kowicach - pok. 102 (Biuro Podawcze) do dnia 3'1.01.2019 r., do godziny 1150 izaadresowai
zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWE.

2. DecydUjqce znaczenie dla oceny zachowania termiiru sktadania oferl ma data igodzina wptywu
oferty do Zamawiajqcego, a nie data jej wystania prir:sy{kq pocztowq czy kurierskq.

3. 0ferta ziozona po terminie wskazanyrn w rozdz. Xl.'i niniejszej SIWZ zostanie zwr6cona wykonawcy
zgodnie z zasadami okreSlonymi w art,84 ust. 2 ustlwy PZP.

4. Olwarcie ofert nastqpi w siedzibie Zarnawiajqcefo - pok, 105 (Sata Konferencyjna), w dniu
31.01i2019 r,, o godzinie 1200.

5. 0twargie ofert jest jawne,

6. Podcz{s oLwarcia ofert Zamawiajqcy odczyta intornfracje, o kt6rych mowa w art.86 ust,4 ustawy

t7
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7. Niezwtocznie po otwarciu oFert zamawiajqcy zamieici na stronie www.sierakowice.Uiuletvn.net

informacje dotyczqce:

a) kwoty, jakq zamierza przeznaczyi na sFinansowanir: zam6wienia;

b) Firm oraz adres6w wykonawc6w, kt6rzy zloiyli oFerty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zam6wienia,lokresu gwarancji i warunk6w p{atno6ci

oFertach.

Zam6wienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktorego oferta bqdzie przedstawiata
bilans kryteri6w oceny otert (Cena oferty oraz Termin ptatnoici faktury). Za

zostanie uznana oferta, kt6ra uzyska najwiqkszq sumq pLrnkt6w w obu kryteriach.
Zamawiajqcy wyznaczyl naslqpujqce kryteria i ich znaczenie.

a) Kryberium nr 1: Cena oFerly (C) - waga 60 %.

b) Kryterium nr 2: Termin ptalnoici taktury (T) - waila 40 %.

Warto6i punktowa dla kryterium wyboru obliczona zo:ilanie wg wzoru:

R0zDZtAt xil, 0pls sp0s08L/0BUcztNtA ctNy

1. Wykonawca okre([a cenq realizacji zam6wienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym
sporzqdzonym wg wzoru stanowiEcego Zatqczniki nr 1 do SIWZ tqcznej ceny otertowdj brutto za

realizacjq przedmiotu zam6wienia.

2. Lqczna cena ofertowa brutto musi uwzglqdniai wszystkie koszty zwiqzane z realizacj4 przedmiotu

zam6wienia zgodnie z opisem przedmiotu zam6wienia oraz wzorem umowy okre6lonym !v niniejszej

SIWZ,

3, Ceny muszq byf: podane i wyliczone w zaokrqgleniu do dw6ch miejsc po przecinliu (zasada

zaokrqglenia - poni2ej 5 nale2y koirc6wkq pominqf, powyzej i r6wne 5 nale2y zaokr4glii w 96rq).

Cena oferty winna byi wyrazona w zlotych polskich (PLN).

Jezeli w postqpowaniu zto2ona bqdzie oFerta, kl6rej wyb6r prowadzitby do powstania u

zamawiaj4cego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6!,v i uslug,
zamawiajqcy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towar6w i

ustug, kt6ry miatby obowiqzek rozliczy(. zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca,
sktadajqc otertq, jest zobligowany poinformowai zamawiajqcego, 2e wyb6r jego oterty bqdzie

prowadzif do powstania u zamawiajqcego obowiqzku podatkowego, wskazujqc nazWq (rodzaj)
towaru / ustugi, kt6rych dostawa / Swiadczenie bqdzie prowadzii do jego powsfania, oraz

wskazuiac ich warto:ii bez kwotv podatku.

4,

5.

2,

3.

R}zDztAt-xlll. OP,s KR.|TERI}4, KT}RYliil ZAMAWTATACY BEDZIESII KttR0lyA t pRZy WyB}RrE

OTTRIY, WRAZ Z PODANIEIII ZNACZENIA I}/CH KR}/IERIOW I SPOSOBU OCIN}/ OITRI

1. naj kofzystn i ej szy

naj kofzystn i ej szq

wp=

Gdzie:

WP - ilodi punkt6w przyznanych Wykonawcy

Cn - najnizsza zaoterowana Cena, spo6r6d wszystkich

Coo * Cena zaoferowana w badanej ofercie,

(x.") r(*"-,)

ofert nie podlegajqcych odrzucehiu,

t8
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Too - liczba punkl6w za Termin ptatnoSci faktury badanej oferty,

T* - mo2liwa maksymalna do uzyskania iloSi punkt6w za Termin ptatno6ci faktury.

1) Zasada przyznawania punkt6w za Termin ptatno6ci faktury:
UWAGA: Wykonawca nie mo2e zaproponowad kr6tszego ni2 14 dni terminu ptatnro6ci

falitury. W przypadku ztoienia oferty z terminem ptatno6ci faktury kr6tszym nii 14 dni,
ofgrta zostanie odrzucona jako niezgodna z treSciq $lWZ.

Termin ntatno6ci fakturv llo6€ pkt.

14 dn 0

21 0n 20

30 dn 40,+u 
I

W przypadku zaoferowania przez terminu ptatno(ci faktury przekraczajqcego 30 dni Zamawiaj4cy
uzna, [e wykonawca oteruje 30 dniowy termin ptatnoSci fakl.ury.

4. Maksymalna lqczna liczba punkt6w jakq moZe uzyskai wykonawca wynosi - 100 pkt,
5. Za nqjkorzvstniejszq ofertq uznawai si12 bqdzie oFer[q spetniajqcq wymagania Zamawiajqcego

przedstawiajqcq najwy2szq warto5i punktowq za w/w kryterium wyboru.
6. PunktBcja przyznawana ofertom w posz:czeg6lnych kryteriach bqdzie liczona z doktadnoSciq do

dw6ch miejsc po przecinku. Najwy2sza liczba punkt6w wyznaczy najkorzystniejszq oFertq,
7 . Zamailviajqcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiadaf bqdzie wszystkim

wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako
najkofzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

B, Jezeli nie bqdzie mozna dokonai wyboru oterty najkorzystniejszej ze wzglqdu na to,2e dwie lub
wiqcej oferl przedstawia iaki sam bilans; ceny i pozostatych kryteri6w oceny ofert, ZamawiajEcy
sposr(d tych ofert dokona wyboru oterty z ni2szq cenq (art, 91 ust. 4 ustawy pZp).

ROZDZIAI.XIY. ,NFORM AC]E O FORMAINOScIAcH, IAKIE POI,yINNy ZOSTAc DOPTTN,ONT Ptl
WYBORZE OFTRI}/ W CELI) ZAWAR(IIA UMOWY I,Y SPRA WIE ZAMOW'TNIA PUBI.ICZNEGO

1, 0soby reprezentujqce Wykonawcq przy podpisywaniu umowy powinny posiadai ze sobq dokunrenty
potwiQrdzajqce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie bqdzie wynikai
z dokqmentow zatqczonych do oterty.

2. W przypadku wyboru oFer[y zto2onej przez Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie
zamovyienia Zamawiajqcy mo2e zqdai przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulujqcej
wsp6tpracq tych Wykonawc6w. Umowa taka winnq okre6lai strony umowy, cel dziatania, spos6b
wsp6idzialania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, soliclarnq
odpowiedzialnoif za wykonanie zam6wienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujqcego
okres realizacji przedmiotu zamowienia, gwarancji i rqkojmi), wykluczenie mozliwo(ci wypowiedzenia
umowy konsorcjum przez kt6regokolwielt z jego czfonk6w do czasu wykonania zam6wienia.

3. Zawarpie umowy nastqpi wg wzoru Zarnawiajqcego.

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegajq negocjacjom.

W prz{padku, gdy Wykonawca, kt6rego pfr:rta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla siq od

zawarqia umowy, Zamawiajqcy bqdzie m6gt wybra( o[ertq najkorzysiniejszq spo(16d pozostatych
oferi, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, 2e zachodzq przesianki, o k[orych
mowa w art. 93 ust. 1 uslawv PZP
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Zamawiajqcy pned podpisaniem umowy zastrzega sobie
wymienione poniiej:

prawo do wglqdu w dgkumenty

budowy i kierownik6w rob6t do wtai6ciwej lzby

koniecznodci wpisu do wlaiciweJ lzby na

siq od zawarcia umowy w sprawie

. kopie uprawnieri budowlanych os6b wchodzilcych w sktad personelu Wykorfrawcy tzn.

kierownika budowy i kierownik6w rob6l,

araT

. decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych w zakresie wymaganych przez Zamawiaiqcego

uprawnieri (obywateli pafrstw cztonkowskich), wydanej zgodnie Rozporzqdzeniern Ministra
lnFrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze6nia 2414 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014.1278 ), lub

r zaiwiadczenia wla6ciwej okrqgowej izby o tymczasowym wpisie na czlon!a lzby w
przypadku (wiadczenia ustug Lrans granicznych os6b wchodzqcych w sktad personelu

6. Wykonawca, kt6rego oFerlq wybrano jako najkorzystniejszq jest obowiqzany do zawarcia umowy w

terminie nie kr6tszym ni2 5 dni od dnia przestanier zawiadomienia o wyborze najkorNystniejszej

oterty; zzastrze|eniem art, 183 ustawy.

7. Zamawiajqcy mo2e zawrzei umowq w sprawie zam6wienia publicznego przed uptywem tOrmin6w, o

kt6rych mowa w rozdz, XIV pkt.6., je2eli w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia zosta+a zto2ona

wyK0nawcy,

o za(wiadczefr o przynale2noSci kierownika
samorzqdu zawodowego (w przypadku

podstawie obowiEzujqcych przepis6w).

tytko jedna oterta.

8. Je2eli Wykonawca, kt6rego oFerta zostata wybrana,

brutto podanej w oFercie.

Zabezpieczenie mo2e byi
formach:

pieniEdzu;

r:hyl

errq

uc

oFe

a

zam6wienia publicznego Zamawiajqcy mo2e wybrai oFertq najkorzystniejszq spoSr6d pozostatych

ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba 2e zachodzq przeslanki, o kt6rycfr mowa w

arl. 93 ust. 1 ustawy.

9. Wykonawca, kt6ry prowadzi dziatalnoSi gospodarr:zq w formie sp6tki z ograniczonq

odpowiedzialno6ciq, a zobowiqzanie do (wiadczenia wynikajqce ze zlo|onel oFerty stanolrui warto(i
dwukrotnie przewy2szajqc4 wysoko6i kapitatu zaktadowego, zobowiqzany jest, najp6lniej w dniu
podpisania umowy, dostarczyf uchwatq zgodnie z postanowieniami art.230 Kodelisu sp6tek

handlowych (Dz. U.2017.1577 zp62n. zm.) lub wpis/odpis umowy sp6tki, zezwalajqcy na zaci4ganie

takich zobowiazah.

R|zDZl At xv . wY M AGA NtA D0 IYCZACE TAEEZq |ECZINIA NA t tZyItGO

T,VYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca, kl6rego oFerLa zostanie wybrana, zobowiqzany bqdzie do wniesienia zabbzpieczenia

nale2ytego wykonania umowy najp62niej w dniu jej zawarcia, w wysokoici 10 % ceny fatkowitej

a)

b)

wnoszone wedfug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku naqlqpujqcych

L,l

dl

porqczeniach bankowych lub porqczeniach sp6tdzielczej kasy oszczqdno(ciowo-kredytQwej, z tym

ze zobowiqzanie kasy jest zawsze zobowiqzaniem pieniqznym;

gwarancjach bankowych;

gwarancj ach ubezpieczen iowych ;

20
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e) pqrqczeniach udzielanych przez podmioty, o kt6rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o uiworzeniu Polt;kiej Agencji Rozwoju Przedsiqbiorczo6ci (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 359),

Zamawiajqcy nie wyraia zgody na wniesieniezabezpieczenia w formach okre6lonych art. 148 ust.2
ustawy PZP.

W pr4ypadku wniesienia zabezpieczernia w tormie pieniq2nej ZamawiajEcy przechowa je na

oprocentowanym rachunku bankowym,

Z treSpi zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/porqczenia winno wynikai,2e bank,

ubezpibczyciel, porqczyciel zapiaci, na rzecz Zamawiajaicego w terminie maksymalnie 30 dni od

pisem4ego zqdania kwotq zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajqcego, bez odwotania,
bez warunku, niezaleznie od kwesLionpwania czy zaslrzeiefr Wykonawcy i bez dochodzenia czy

wezwdnie Zamawiajqcego jest uzasadnione czy nie.

W prz[tpadku, gdy zabezpieczenie, bqdzir: wn0sz0ne w formie innej niz pieniqdz, Zamawiajqcy
zastrzdga sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

Zamavyiajqcy zwr6ci zabezpieczenie w lerminie 30 dni od dnia wykonania zam6wienia i uznania
przez lamawiaiqcego za nalezycie wykolane,

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie nie mo2e przekroczy(30'/o wysokoSci tegoz zabezpieczenia.

Kwolat o kt6re mowa w pkt.8 powy2ej zostanie zwr6cona nie p62niej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rqkojmi za wady.

14.

7.

6.

8.

9.

XYI. 

'SIOINI 
DtA SIRON POSIANOI,I/ITNIA, KTOREZOSIAN4 WPROWADZONT DO IRESCI

IAI#IERANEJ Ul,ltTwY ty SPRAI,1/I[ ZAMt}WltiNIA PUBLICZNIG0, OGd[Nt WARUNKT UMTW\ ALB}

wz}R tJllt}/yY, JEIELI LAMAWIAIACY W.|[LAGA 0D WIK}NAWCy, ABy ZAWART Z NtM UMTWE

W SPRAI,1/II ZAMOWIENIA PLIBLICZNIGO NA TAKICH I,1/ARUNKACH.

Projekf umowy, sianowi Zatqcznik nr 3 do SIWZ.

XVll. P?UCZENIE 0 I;R0DKAcF, 00HR0Ny PRAtVNtJ.

1. Ka2depu Wykonawcy, a tak2e innemu podmiotowi, je2eli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamoWienia oraz poni6sl lub moze ponieSf szkodq w wyniku naruszenia przez Zamawiajqcego
przepi46w ustawy PZP przystugujq Srorlki ochrony prawnej przewidziane w dziale Vl ustawy PZP jak

dla postqpowai poni2ej kwoty okreflonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.
11 usti B ustawy PZP.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtosz,enia o zam6wieniu 0raz SIWZ przystugujq rownie2
organipacjom wpisanym na listq, o kt6rej rnowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP,

XV lll. KLAUZU LA INF |Rl,ll ACl/ JN A R 0D0

Adminislraforem Twoich danych osobowych jesl Gmina Sierakowice, zwana dalej: ,,Administratorem".
Mozesz skQntaklowa( siq z Administra[orem piszqc na adres: 83-340 Sierakowice ul. Lqborska 30 lub

pocztq elelitronicznq na adres sierakowice@sierakowice.pl albo teletonujqc pod numer: 58 681-95-00.
Mozesz skqntaktowai siq z administratorem za po5rednictwem powolanega Wzez niego inspek[ora

ochrony dahych; Pan lukasz Gotda piszqc na adres: inspektor@sierakowice,pl,

2t
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Podstawq przetwarzania Twoich danych jest zto2enie oferty w celu zawarcia umowy z

Administratorem, a po jej przyjqciu przez Administiatora umowa pomiqdzy Tobq a Administratorem,
zwana dalej:,,UmowE", dla wykonania kt6rej przetWarzanie Twoich danych jest niezbqdne.

Twoje dane osobowe jak r6wniez dane os6b wskazdnych przez Ciebie w zwiqzku z ich uczdstnictwem

w zawarciu i/lub realizacjq umowy przetwarzane sq wytqcznie dla cel6w zwiq,zanych z lawarciem,
realizacjq Umowy, w tym jej rozliczeniem.

Podanie danych osobowych nie jest obowi4zkowe, jednak2e ich niepodanie spowoduje, 2e zawarcie i

realizacja Umowy bqdq niemo2liwe.

Twoje dane bqdq przechowywane nie dtu2ej niz jest lo konieczne, t1, przez okres 10 lAt 0d dnia

rozwiqzania, wykonania umowy lub dlu2ej, w przypadku postqpowafi spornych (polubqwnych tub

sqdowych) - do czasu ich prawomocnego ukofrczenia.

Administrator przeka2e Twoje dane nastqpujqcym odbiorcom: podmiotom zajmujqcym slq obstugq
inFormatyczna Administratora, rewidentowi badajqcemu sprawozdanie Finansowe Administratora,

organom administracji skarbowej, podmiotowi prowadzqcemu archiwum zaktadowe Administralora,

organom prowadzqcym kontrole udzielanych zam6wierri publicznych, podmiotom, kt6re w zwiqzku z

dofinansowaniem inwestycji prowadzq kontrolq zawartych um6w.

Masz prawo zqdai od Administratora doslqpu do swoich danych, ich sprostowania, przdnoszenia i

usuniqcia, a takze prawo do ograniczenia przetwarzania danych za wyjqtkiem usuniqfia danych

zto2onych w zwiqzku z ubieganiem siq i uzyskaniem zarnfrwienia publicznego.

W zwiqzku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przystuguje Ci prawo

wniesienia skargi do organu nadzorczego,

W oparciu o Twoje dane osobowe AdminisLralor nie bqdzie podejmowaf wobec Ciebie

zautomalyzowanych decyzji, w tym decyzji bqdqcych wynikiem protilowania.

Administrator nie zamierza przekazywai Twoich danyih do pafislwa trzeciego ani do prganizacji

miqdzynarodowych.

XIX, ZAI.ACZNIKI

Zatqcznik nr 1 - Formularz oFertowy.

ZatEcznik nr 2 - O(wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spetnieniu

postqpowaniu.

Zatqcznik nr 3 - Projekt umowy.

Zatqcznik nr 4 - Kompletna dokumentacja projektowa.

Zaiqcznik nr 5 * Wykaz rob6t budowlanych,

Za{qcznik nr 6 - Wykaz os6b.

Zalqcznik nr 7 - 0$wiadczenie o braku przynale2noici do 51rupy kapitatowej.
Zalqcznik nr 8 - Zobowi4zanie podmiotu trzeciego.
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