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\/V P0STFPOWANru 0 UDZIELENTE ZAMOWTtNIA PUBLTCZNEG0 PROWADZ0NyM W TRYBIE pRZTfARGU NtEOGRANtCZONTGO

na

Budowg Stadionu Lekkoatletycznego w miejscowo$ci Sierakowice

ZNAK SPRAWY - SUE.271.I.2O2O

R()BOTY BUD()WTANE

o wartosci ponizej kwol okre6lonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust.8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieir publicznych

(Dz. U.2018.1868 j.t. z p6in. zm.)

Zamawiajqcy oczekuje, 2e Wykonawcy zapoznajq siq doktadnie z tre6ciq niniejszej SIWZ, Wykonawca ponosi

ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych inFormacji i dokument6w, oraz przedtozenia oferty nie

o d p o w i ad aj qcej wym a gan i o m o k re 5 I o n y m przez Z a m aw i aj Ece go.

Zatwierdzit:

Kierowni k Zamawiajqcego

Sierakowice, dn. 02.04.2020 r.
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ROZDZIAI I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO

Gmina Sierakowice
ul. Lqborska 30,

83-340 Sierakowice,

tel. / Fax 58 681-95-00, 58 681-96-75

WWW_OeIqkqwlg_e._pl

e-mai l: sierakowice@sierakowice.nl

NIP: 5891018894, REGON: 191 674977

Godziny pracy: poniedziatek, 6roda, czwartek 7:30-15:30; wtorek 7:30-15:00, piqtek 7:30-15:00

ROZDZIAT II. TRYB UDZIELENIA ZAM()WIENIA

1. Niniejsze postqpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39

i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zam6wieir Publicznych zwanej dalej ,,ustawq PZP".

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszq Specytikacjq lstotnych Warunk6w Zam6wienia, zwanq dalej

,,SlWZ", zastosowanie majq przepisy ustawy PZP.

3. Wartoii zam6wienia nie przekracza r6wnowarto6ci kwoty okre6lonej w przepisach wykonawczych

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

ROZDZIAT III. OPIS PRZEDMI()TU ZAM(IWIENIA

Przedmiotem tytutowej inwestycji jest budowa stadionu lekkoatletycznego w miejscowo6ci Sierakowice

poryzez przebudowq istniejqcego boiska i biezni, budowq urzqdzeir lekkoatletycznych, montaz

prefabrykowanych trybun, budowa wiaty dla komentatora, budowa zlazdu, budowa monitoringu,

instalacji o5wietlenia, odwodnienia iinslalacji nawadniania, dostawq imonta2 urzqdzen isprzqtu
lekkoatletycznego, budowa intrastruktury i obiekt6w towarzyszqcych oraz przeprowadzenie procedury i

uzyskanie dla obiektu na rzecz Zamawiajqcego CertyFikatu PZLA kategorii VB. Lokalizacja inwestycji:

ul. Sportowa, 83-340 Sierakowice, dz, nr 230111, 22914, 28014, 23115, 23112, 23019, 22911, 0br, 0013

Sierakowice, Powiat Kariuski, Wojew6dztwo Pomorskie.

Zam6wlenie ma na celu modernizacjq istniejqcego kompleksu sportowego w wyniku czego powslanie:

- bie2nia dtugo6ci 400m z 4 (czterema) torami okrqznymi i6 (sze6cioma) torami na prostej

sp ri n terski ej.

- rzutnia do pchniqcia kulq z nawierzchniq z mqczki ceglanej,

- rzutnia do rzut6w dysklem i mtotem.
- skocznia do skoku wzwy2,

- rzutnia do rzut6w oszczeDem.

- dwu6cie2kowa skocznia do skoku w dal i tr6jskoku z rozbiegiem jednokierunkowym,

- dwukierunkowa, dwu5ciezkowa skocznia do skoku o tyczce,

- wewnqtrz biezni znajdowai siq bqdzie boisko pitkarskie z nawierzchniqz trawy naturalnej.
- boisko pitkarskie z nawierzchniq z trawy naturalnej (zlokalizowane wewnqtrz biezni), o wymiarze

pola gr 64x100m, obiekt istniejqcy podlegajqcy czq6ciowej przebudowie,

- trybuny: 2 (dwie) piqciorzqdowe, preFabrykowane trybuny dla kibic6w gospodarzy, kazda na 109

miejsc siedzqcych, 1 [edna) dwurzqdowa, pretabrykowana trybuna dla kibic6w goSci na ok. 50

miejsc siedzqcych oraz wydzielone miejsca oraz siedziska (12 szt.) dla os6b niepetnosprawnych i ich

ooiekun6w.

1

2
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3, Charakterystyczne parametry techniczne:
- powierzchnla naw. syntetycznej bie2ni 400m wraz z zakolami - 4091,7m',
- nnt,viorzrhni: <oftlg;3 rZUt6W Z mqczki Ceglanej - 221,3 mr,
- powierzchnia trawiasta boiska do pitki noznej przewidziana do wykonania - 2161,0 m',
- powierzchnia trawiasta boiska do pitki noznej przewidziana do wyr6wnania pod sektor rzut6w

oszczepem i dyskiem i mtotem - 3 297,0 m'.
- powierzchnia trawnik6w z [rawy naturalnej - 3 304,0 m2,

- powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej gr.6cm - 1 001,0 m',
- powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm - 118,0 m',
- Parametry techniczne, kt6re ma spetniai nawierzchnia syntetyczna typu sandwich:

- wytrzymato6i na rozciqganie: przedzial0,50-0,90 MPa

- wydtuzenie wzglqdne przy rozciqganiu: przedziat 40-80 %

- odksztatcenie pionowe w temp. 23 st. C; przedzial 1,6-2,2 mm
- redukcja sity w temp, 23 st. C: przedzial 38-39 %

UWAGA: Ze wzglqdu na konieczno6e aktualizacji przyjqtych w dokumentacji technicznej rozwiqzafr

projektowych, w celu ich zgodno(ci z aktualnymi przepisami iwytycznymi IAAF oraz PZLA, zamawiajqcy
dokonat modyfikacji niekt6rych rozwiqzan projektowych. Dlatego tez nalezy zw16cit uwagq, ze aktualny
opis zakresu prac do wykonania zawiera dokument pn. PR0JEKT TECHNICZNY D0 0PlNll PZLA.

Ewentualne r6znice miqdzy poszczeg6lnymi opracowaniami projektowymi nalezy zawsze odnosii do opisu
zawartego w dokumencie pn. PROJEKT TECHNICZNY D0 OPlNll PZLA. Ponadto zatqcznik nr 5 do

przedmiotowego opracowania tj. Zestawienie osprzqtu lekkoatletycznego, zawiera elementy wyposazenia
statego i ruchomego obiektu, bqdqce przedmiotem zam6wienia. Do wyceny nalezy jednak skalkulowai
wytqczenie naslqpujqce pozycje: poz.1-10, 13-20,29-33,35-42, 44-46,50-56, 73,79-83,86-89, 95-
117,120,140,190,

UWAGA: W zwiqzku ze zmianq kolorystyki nawierzchni syntetycznej typu sandwitch z zaprojektowanej
Ciemny niebieski - Rainbow blue RAL 5017 oraz Jasny niebieski - Teal RAL 5024 na kolor
czerwony/ceglasty RAL 5016 lub 3020, Zamawiajqcy informuje, ze do wyceny nalezy przyj4( kolorysiykq
nawierzchni w kolorze czerwony/ceglasty RAL 3016lub 3020 (pomimo opis6w technicznych wskazujqcych
na kolorystykq RAL 5017 oraz RAL 5024).

UWAGA: W zwiqzku z zapisami dokumentacji projektowej odnoszqcymi siq do konieczno6ci przedlozenia
na etapie sktadania otert dokument6w, atest6w, wynik6w badah oterowanej nawierzchni (trawa
naturalna), Zamawiajqcy inFormuje, 2e przedmiotowe dokumenty bqde wymagane przed ich
wbudowaniem na etapie realizacyjnym, nie na etapie przetargowym.

UWAGA: W zwiqzku z wystqpowaniem w opisach technicznych zatqczonej dokumentacji projektowej, w
odniesieniu do warstw podbudowy - opis wskazujqcy na konieczno6i wykonania warstw z kruszywa
tamanego ze skat magmowych, Zamawiajqcy in[ormuje, 2e nie wymaga zastosowania kruszywa
tamanego ze skat magmowych. Nale2y przyjqi do wyceny kruszywo tamane o uziarnieniu zgodnym z

opisem technicznym

UWAGA: W zwiqzku z otrzymaniem dotinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (w 2020 r.
600 000,00 zl, w 2021 r. 892 700,00 zt- poziom dotinansowania 50 %) na realizacjq przedmiotowe1

inwesiycji, Zamawiajqcy zastrzega konieczno6f wykonania rob6t roku 2020 w terminie okre6lonym
niniejszq SIWZ, natomiast ptatno6ci za realizacjq inwestycji zostan4 roztozone na lata 2020 i 2021. W

zwiqzku z powyzszym nale2y tak zaplanowai harmonogram ptatno(ci, aby wszystkie ptatno6ci w roku
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2020 nie przekroczyty kwoty 1 250 000,00 zt. Pozostate nalezno(ci, w zwi4zku z warunkami tinansowymi

okre(lonymi w umowie o doFinansowanie, zostanq uregulowane dopiero w lutym 2021 roku.

UWAGA: Zamawiajqcy wymaga r6wniez, aby roboty wykonai w laki spos6b, aby umozliwii bezpieczne

korzystanie przez lokalny klub pitki noznej z ptyty boiska w sezonie 202012021 Ligi 0krqgowej (wytqcznie

do rozgrywek ligowych lub pucharowych, nie dotyczy trening6w).

4. Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera dokumentacja projektowa, specyFikacje techniczne

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiary rob6t, kt6re stanowiq zatqczniki nr 4 do

SIWZ.

Uwaga! Przedmiarg rob6t mojq charakter pomocniczg w stosunku do projekt6w i specgfikacit

technicznej i slu2q Wgkonawcg do wlaiciwego skalkulowania centJ swoiei ofertg. Za wgkonanie

zam6wienia zamawiajqcg rozliczg siq z Wqkonawcq rgczaltem.

lJwaqa! Wszqdzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamowienia wgstqpujq nazwg wlasne, dopuszcza siq

odpowiednio: rozwiqzania, elementg, moterialg, urzqdzenia r6wnowa2ne. Za r6wnowa2ne uznaie siq

rozwiqzania, jak r6wnie2 elementg, materialg, urzqdzenia o wlaiciwoiciach funkcionalngch i

jakoiciowgch takich samgch lub zbli2ongch do tgch, kt6re zostalg zakreilone w opisie przedmiotu

zamowienia, lecz oznaczongch inngm znakiem toworowgm, patentem lub pochodzeniem. Przg czqm

istotne jest to, 2e produkt r6wnowa2nq to produkt, ktorq nie jest identgcznLJ, tozsamg z produktem

referencqjngm, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiajqcego, zbli2one do produktu referencgjnego

cechg i parametrg.

/stotne dla Zamawiajqcego cechg i parametrg, to takie, kt6re pozwolq zachowai wszgstkim

projektowangm:
. lnstalacjom, urzqdzeniom, wgrobom: porametrg i cechg pozwalaiqce przede wsztlstkim n0

prawidlowq wsp6lpracq z inngmi instolacjomi i/lub urzqdzeniami i/lub wgrobami w spos6b

zalo2onq przez projektonto oraz pozwalajqce przg tgm uzgskac parametrg nie gorsze od

zalo2ongch w opisie przedmiotu zam6wienia;
. Drogom: wszlstkie cechg zakladane przg projektowaniu, niezmieniaiqce ich funkcji u2gtkowgch

oraz ich wgmiar6w;
. Elementom konstrukcgjngm i konstrukcjorrl: wszlstkie parametrg nie gorsze, ni2 zokladane.

Zgodnie z wgrokiem Krajowej lzbg )dwotawczej sggn. akt K\)/UZP 1400/08,,Uznaie siq, 2e oferta

rownowa2na to tako, kt6ra przedstowio przedmiot zamowienia o wlaiciwoiciach funkcionalngch i

jakotciowgch takich somgch lub zbli1ongch do tgch, kt6re zostalg zakreilone w SIWZ, lecz oznaczongch

inngm znakiem towarowgm, patentem lub pochodzeniem, Przg czgm istotne iest to, 2e produkt

rownowo2ng to produkt, kt6rg nie jest identgczng, toisamg z produktem referencgingm, ale posiado

pewne, istotne dla Zamawiajqcego, zbli2one do produktu referencgjnego cechg i porametrg".

Uwago! Je2eli w SIWZ bqdi w zalqcznikach do SIWZ zostalg wskazane jakiekolwiek nazwg producento,

nazwg wlasne, znaki towarowe, patentg, no.rmq czg pochodzenie (materialow lub urzqdzen), naleig

przgjqt, 2e Zomawiaiqcg zawsze dopuszcza roiwiqzanio r6wnowa2ne.

Celem niniejszego postqpowania jest osiqgnigcie okreilonej w SIWZ iakoici i funkcionalnoici, a nie

nabgcie material6w lub urzqdzen konkretnej marki lub producenta, Z trlch wzglqd6w Zamawiaiqcg

dolo2gl nole2gtej starannoici, obg przedmiot zam6wienio nie zostal opisang przez wskazanie znak6w

towarowgch, patent6w lub pochodzenia, zrodla lub szczeg6lnego procesu, kt6re moglgbq doprowadzit do

uprzgwilejowania lub wgeliminowania niekt6rgch wgkonawcow lub produkt6w. Je2eli, pomimo tego, oka2e

siq w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w zalqcznikach do SIWZ wgstqpujq takie wskazania, nie nale2g ich
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traktowat jako wgmagah odnoszqcgch siq do przedmiotu zam6wienia, a nale2g ie rozpatrgwat wglqcznie

w kategoriach wskazan o charokterze informacgjngm (nie wiq2qcgch dlo wgkonawcow). Z tgch wzglqd6w,

oferta, kt6ra nie bqdzie odpowiadala tgm wskazaniom nie bqdzie uznawana za niezgodna z treiciq SIWZ i

nie zostanie z tgch powod6w odrzucona. Ciq2ar udowodnienia, 2e material iest rownowa2ng w stosunku

do wgmogu okreilonego przez Zamawiaiqcego spoczAwa na Wgkonawcg,

5. Wykonawca zobowiqzany jest zrealizowai zam6wienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie

umowy stanowiqcym zatqcznik nr 3 do SIWZ.

6. Oznaczenie wg Wsp6lnego Stownika Zam6wieh CPV:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbi6rki obiekt6w budowlanych; roboty ziemne,

45253000-9 Roboty w zakresie kons[ruowania, tundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, d16g,

45212210-1 Roboty budowlane w zakresie jedno[unkcyjnych o5rodk6w sportowych,

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu,

45342000-6 Wznoszenie ogrodzefi,

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45550000-9 Roboty Instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

45340000-2 Instalowanie ogrodzefi, ptot6w i sprzqtu ochronnego,

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiekt6w sportowych,

45261000-4 Wykonywanie pokryi i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty,

45321000-3 lzolacjacieplna,
45331000-6 Instalowanie urzqdzefi grzewczych, wentylacyjnych iklimatyzacyjnych,

45532000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacylne,

45400000-1 Roboty wykoirczeniowe w zakresie obiekt6w budowlanych.

7. Zamawiaj4cy nie dopuszcza mo2liwo5i sktadania otert czq6ciowych.

8. Zamawiajqcy nie dopuszcza sktadania oFert wariantowych.

9. Zamawlajqcy nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej,

10, Zamawiajqcy przewiduje mozliwoSi udzielenia Wykonawcy zam6wie6, o kt6rych mowa w art,67 ust.

1 pkt.6, okresie 3lat od dnia udzielenia zam6wienia podstawowego, polegajqcych na powt6rzeniu

podobnych rob6t budowlanych tj. polegajqcych na budowie inFrastruktury sportowej o nawlerzchni

poliuretanowo-gumowej, do wysoko6ci 30 % warto5ci zam6wienla podstawowego. Zamawiaj4cy

udzieli ewenlualnych zam6wien o kt6rych mowa w art,67 usl.'l pkt.6 na warunkach

przewidzianych w zam6wieniu podstawowym, tj w proporcji do udzielonego zam6wienia,

analogiczne z zam6wieniem podstawowym warunki udziatu oraz warunki umowne.

11. Zamawiajqcy nie zastrzega obowiqzku osobistego wykonanla przez wykonawcq kluczowych czq6ci

zam6wienia.

12, Wykonawca zobowiqzany jest do wykonania rob6t budowlanych zgodnie ze sztukq budowlanq,

obowiqzujqcymi przepisami i normamin oraz przy zachowaniu przepis6w BHP, przy maksymalnym

ograniczeniu uciqzliwo6ci prowadzenia rob6t. Wykonawca gwarantuje tak2e wykonanie przedmiotu

zam6wienia pod kierownictwem os6b posiadajqcych wymagane przygotowanie zawodowe do

petnienia samodzielnych Funkcji technicznych w budownictwie.

14, Wykonawca zapewnienia materiaty i urzqdzenia niezbqdne do wykonania przedmiotu umowy,

posladajqce aktualne atesty icertyFikaty pozwalajqce na ich stosowanie, Transport materiat6w na

plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzqdzefr obciq2ajq Wykonawcq.
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15. Wykonawca zabezpiecza teren rob6t majqc w szczeg6lno6ci na wzglqdzie mienie Zamawiajqcego i

wtasne.

16. Wykonawca w trakcie wykonywania rob6t ponosi odpowiedzialnoSi za bezpieczefistwo swoich

pracownik6w oraz innych os6b znajdujqcych siq w obrqbie przekazanego placu budowy z tytutu

prowadzonych robot.

17. Wykonawca zapewnia we wtasnym zakresie wyw6z i zagospodarowanie odpad6w.

18. Po zakonczeniu rob6t, ale przed ostatecznym odbiorem Wzez Zamawiajqcego Wykonawca

zobowiqzany jest do uporzqdkowania terenu budowy wtaz z terenem przylegtym.

19. Wykonania dokumentacji powykonawczej w jqzyku polskim w 2 (dw6ch) egzemplarzach oraz na

no6niku elektronicznym typu CD/DVD. Wszystkie dokumenty winny byi sporzqdzone odpowiednio;

pliki tekstowe w tormacie *doc, arkusze obliczeniowe w tormacie *xls, rysunki w Formacie *jpg 
i

*dwg.

20. Komplelowania w trakcie realizacji rob6t, stanowiqcych przedmiot niniejszej umowy, wszelkiej

dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego

kompletu protokot6w jak i kompletu dokument6w potrzebnych do zawiadornienia o zakoirczeniu

budowy orazzlo|eniu przez Zamawiajqcego wniosku o pozwolenie na uzytkowanie.

21. Uzupetnianie dokument6w/wyjaSnienia zapis6w na 2qdanie organu wydajqcego pozwolenie na

uzytkowanie oraz uczestniczenie w kontrolach zwiq,zanych z zakohczeniem budowy oraz wydaniem

pozwolenia na uzyikowanie.

22, Tamawiajqcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz nie przewiduje przeprowadzenia aukcji

ele ktron i czn ej.

23. Zamawiajqcy nie przewiduje zwrotu koszt6w udziatu w postqpowaniu.

24. Zamawiajqcy 2qda wskazania przez Wykonawcq w Formularzu otertowym (Zatqcznik Nr 1 do SIWZ),

czq(ci zam6wienia, kt6rej wykonanie zamierza powierzyi podwykonawcom ipodania Wzez

Wykonawcq tirm podwykonawc6w,

25. Wykonawca podpisujqc umowq udzieli Zamawiajqcemu gwarancji jakoSci na wykonane roboty,

wbudowane maieriaty i zamontowane urzqdzenia na okres zgodny ze zlo2onq oFertq, jednak nie

kr6tszy niz 36 miesiqcy liczqc od odbioru kofrcowego. 0kres rqkojmi wydtuza siQ na okres

obowi 4zywan ia gwarancj i.

26. Zgodnie z dyspozycjq art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiajqcy wymaga zatrudnienia Wzez

wykonawcq lub podwykonawcq na podstawie umowy o pracq os6b wykonujqcych wskazane przez

zrmrr'irirraan czynno6ci w zakresie realizacji zam6wienia, kt6rych wykonanie polega na4dil rdvvlcuqLtr6u

wykonywaniu pracy w spos6b okre6lony w art. 22 S 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks

p racy.

27. Rodzaj czynno6ci niezbqdnych do realizacji zam6wienia, kt6rych dotyczq wymagania zatrudnienia na

podstawie umowy o pracq przez wykonawcq lub podwykonawcq os6b wykonujqcych czynno6ci w

trakcie realizacji zam6wlenia:

. wszystkie czynnoSci zwiqzane bezpo(rednio z realizaciq rob6t o96lnobudowlanych.

28, Spos6b dokumentowanie zatrudnienia os6b, o kt6rych mowa w pkt 26 oraz uprawnienia

zamawiajqcego w zakresie kontroli spetnienia przez wykonawcq wymagair, o kt6rych mowa w art,

29 ust. 3a ustawy Pzp: Wykonawca zobowiqzuje siq do przekazania ZamawiajEcemu, przed

protokolarnym przekazaniem placu budowy, o6wiadczenia, iz osoby, o kt6rych mowa w pkt 27 bqdq

zatrudnione na podslawie umowy o pracq (bez ujawniania danych osobowych). Brak o6wiadczenia

skutkowai moze odmowq przekazania przez ZamawiajEcego placu budowy, ptzy czym okoliczno6f

taka traktowana jako przyczyna zawiniona przez Wykonawcq i tym samym nie bqdzie ona podstawq
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do wydtuzenia terminu realizacji Przedmiotu umowy, Jednocze6nie Zamawiajqcy uprawniony bqdzie

w takiej sytuacji do naliczenia wykonawcy kary umownej w wysokoici 3,000,00 ztotych za kazde

takie uchybienie.

W przypadku wqtpliwo5ci Zamawiajqcego co do zatrudnienia na umowq o pracq Zamawiaj4cy

zastrzega mozliwo5i werytikacji zatrudnienia przy udziale kontroli Pahstwowej Inspekcji Pracy.

Wykonawca bqdzie zobowiqzany do przedktadania na zqdanie Zamawiajqcego, nie kr6tszym ni2 3

dni robocze, do wglqdu zanonimizowanych kopii um6w o pracq, zawartych przez Wykonawcq z

pracownikami wykonujqcymi czynno6ci w zakresie realizacji zam6wienia. Uwaga! Zanonimizowanie

oznacza, 2e umowa pozbawiona bqdzie niekt6rych danych osobowych pracownik6w i ma stu2yt

weryFikacji zobowiqzania wykonawcy/podwykonawcy odnoSnie liczby zatrudnionych os6b,

wykonujqcych czynno5ci na rzecz Zamawiajqcego, tj. Kopie um6w o pracq zawierai bqdq: imlq i

nazwisko os6b, kt6re 6wiadczyi bqdq czynno(ci na eecz zamawiajqcego, datq zawarcia umowy,

rodzaj umowy o pracq oraz wymiar etatu. lub Wykonawca na zqdanie Zamawiajqcego bqdzie

zobligowany zlo2yt wykaz os6b wykonujqcych wskazane przez Tamawiajqcego czynno6ci, kt6rych

dotyczq wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracq przez wykonawcq lub podwykonawcq

oraz kopiq druku RCA dla kazdej osoby.

Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownik6w (wiadczqcych ustugi na podstawie umowy o

pfacq w rozumieniu przepis6w Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajqcemu kary umowne w

wysoko(ci kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracq ustalonego na podstawie przepis6w o

minimalnym wynagrodzeniu za pracq (obowiq,zujqcych w chwili stwierdzenia przez Tamawiajqcego

niedopetnienia Wzez Wykonawcq wymogu zatrudniania Pracownik6w Swiadczqcych ustugi na

podstawie umowy o pracq w rozumieniu przepis6w Kodeksu Pracy).

Zamawiajqcy nie przewiduje okre6lania w opisie przedmiotu zam6wienia wymagafr zwiqzanych z

realizacjq zam6wienia, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zam6wien publicznych.

Zgodnie z art. 29 ust. 5 opis przedmiotu zam6wienia sporzqdzono z uwzglqdnieniem wymagafr w

zakresie dostqpno(ci dla os6b niepetnosprawnych.

W celu potwierdzenia, ze oFerowane nawierzchnia poliuretanowo-gumowa typu sandwich odpowiada

wymogom okre6lonym przez zamawiajqcego, oczekuje siq od wykonawcy posiadania:

- aktualnego certyfikatu IAAF "Product Certiticate" dla oferowanej nawierzchni o wymaganej

grubo6ci na biezniq,

- badair na zgodnoSe z normq PN EN 14877:2014-02 lub rekomendacjq techniczn4 Instytutu

Techniki Budowlanej lub wyniki badafr specjalistycznego laboratorium akredytowanego przez IAAF,

potwierdzajqce parametry oferowanej nawierzchni podane w rozdziale lll pkt, 3,

- alest Pafistwowego Zaktadu Higieny lub r6wnowaznej instytucji z pafrstwa cztonkowskiego Unii

Eu ropejskiej/EFTA,

- badania potwierdzajqce zgodno5i proponowanej nawierzchni z wymaganiami IAAF, wydane przez

jednostkq akredytowanq przez IAAF,

- autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy idotyczqca

przedmiotowego zadania wtaz z potwierdzeniem gwarancji,

- certytikaty IAAF Class 2lub certytikaty IAAF Class l dla dw6ch obiekt6w wykonanych z

oterowanego systemu nawierzchniowego odpowiadajqcego w/w parametrom wyszczeg6lnionym w

PROJEKTCIE TECHNICZNYM DO OPINII PZLA,
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- pr6bkq oferowanej nawierzchni z oryginalnq metrykq producenta.

35. W przypadku uzycia w SIWZ lub zatqcznikach odniesieir do norm, europejskich ocen technicznych,

aprobat, specyfikacji technicznych isystem6w reterencji technicznych, o kt6rych mowa w art.30 ust.

1 pkt 2 ust. 3 ustawy PZP zamawiajqcy dopuszcza rozwiq,zywania r6wnowazne opisywanym.

Wykonawca analizujqc dokumentacjq powinien zalo2yt, ze kazdemu odniesieniu, o kt6rym mowa w

art. 30 ust, 1 pkt 2 i ust 3 PZP u2ytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz,,lub
r6wnowazne".

Uwaga!: Po wgkonaniu obiektu Wgkonawca musi przedstowit Zamawiajqcemu w orgginale, kompletne

wgniki badan parametr6w polohonej nawierzchni, przeprowadzongch przez jedno z laboratoriow
akredgtowangch przez IAAF lub przez polski instgtut naukowg albo laboratorium, ujqte w corocznie

ogloszangm przez PZLA wgkazie jednostek rekomendowangch do przeprowadzenio tego tgpu badah,

potwierdzajqce prawidlowo# polo2enia nawierzchni przez wgkonawcq i zgodnoit parametrow
techniczngch polo2onej nawierzchni z parametrami okreilongmi w certgfikacie IAAF dla danej

nawierzchni (Product Certificote) oraz z parametrami okreilongm w projekcie architektoniczno
budowlanym.

Uwaga!: Po wgkonaniu obiektu wgkonawca musi przedstawii ,,Raport pomiarowg", potwierdzojqcg

zgodnott parametrow wgbudowangch urzqdzen (bieLni, skoczni, rzutni), z wgmaganiani i przepisami

IAAF. Raport musi bgt sporzqdzonu przez uprawnionego geodetq posiadajqcego uprawnienia zawodowe

w zakresie geodezgjna obsluga inwestgcji. Przedstawiong "Raport" pozwoli ocenic prawidlowolc
wgkonania bie2ni i urzqdzeh lekkoatletgczngch oraz uzgska( Certgfikat dla obiektu kategorii VB.

Uwggelt Ukladajqc nawierzchniq sgntetgcznq nale2g przestrzegat instrukcji monta2u producenta

wgrobu. Nawierzchnia sgntetgczna powinno zainstalowana w taki sposob, abg na jej poziomie nie

znojdowalg siq jakiekolwiek wzniesienia lub wglqbienia, Dopuszczalne odchglenio okreila norma PN-EN

14877-2014-02.

R()ZDZIAT IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zamawiajqcy wymaga, aby zam6wienie zostato zrealizowane w terminie do 30 paidziernika2020 r.

RozDztAt v. WARUNKt uDZtAtu w posTEp0wANtu

1, 0 udzielenie zam6wienia mogq ubiegai siq Wykonawcy, kt6rzy:

1) nie podlegajq wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 oraz art,24 ust, 5 ustawy Pzp,

2) spetniajq warunki udziatu w postqpowaniu dotyczqce:

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

i. posiada Srodki finansowe w wysoko6ci co najmniej 1 500 000,00 zt lub posiada

zdolno6f kredytowq w wysoko6ci co najmniej 1 500 000,00 zt.

ii. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno5ci cywilnej w zakresie prowadzonej

dziatalno6ci zwiq,zanej z przedmiotem zam6wienia. Suma gwarancyjna ubezpieczenia

powinna wynosii minimum 1 000 000,00 zt.

Warto(ci i dane ekonomiczne i tinansowe przedstawione Wzez Wykonawcq majq
potwierdzii spetnianie przez Wykonawcq warunk6w okre6lonych przez Tamawiajqcego
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powyzej w niniejszym punkcie. Jezeli Wykonawca przedstawi wartoSci idane ekonomiczne
w innej walucie ni2 PLN, w6wczas Zamawiajqcy dokona przeliczenia wedtug (redniego

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

o zam6wieniu w Eiuletynie Zam6wiefr Publicznych.

b) zdolno6ci technicznej lub zawodowej, Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze:

i. zrealizowat co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadajqce zakresem
przedmiotowi zam6wienia tj. polegajqce na budowie, przebudowie lub
modernizacji obiektu sportowego wyposa2onego w nawierzchnie poliuretanowo-
gumowq o powierzchni (przedmiotowej nawierzchni) min. 4000 m' (nie dopuszcza

siq sumowania mniejszgch, czqstkowgch robot objqtgch odrqbngmi umowomi lub
zleceniami) w okresie ostatnich piqciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a je2eli

okres prowadzenia dziatalno:ici jest k16tszy - w tym okresie.

ii. skieruje do realizacji zam6wienia osoby posiadajqce uprawnienia do wykonywania
samodzielnych tunkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7lipca 1994 roku

Prawo Budowlane (Dz. U. 2016, poz.290 z p6in. zm.) w zakresie:

01)Kierowania budowq tzn. osobq posiadajqcq uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczefi w specjalno(ci konstrukcyjno-budowlanej lub
inne wazne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefr w tej

specjalno6ci, wydane na podstawie wcze5niej obowiqzujqcych przepis6w*, - c0

najmniej 5letnie doSwiadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnieir
budowlanych) na stanowisku kierownika budowy lub rob6t oraz do(wiadczenie w

realizacji co najmniej jednej roboty odpowiadajqcej zakresem przedmiotowi
zamowienia tj polegajqcej na budowie, przebudowie lub modernizacji obiektu
sportowego wyposazonego w nawierzchnie poliuretanowo-gumowE o powierzchni
(przedmiotowej nawierzchni) min. 4000 m'.

02)Kierowania robotami budowlanymi bran2y sanitarnej tzn. osobq posiadajqcq

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnoSci instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeir cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych lub inne wa2ne

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefr w tej

specjalno6ci, wydane na podstawie wcze(niej obowiq,zujqcych przepis6w*, - co

najmniej 3letnie do6wiadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawniefr
budowlanych) na stanowisku kierownika budowy lub rob6t .

03)Kierowania robotami budowlanymi bran2y elektroenergetycznej tzn. osobq
posiadajqcq uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczefr w specjalnoSci instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji iurzqdzefr
elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne wazne uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczei w tej specjalnoSci, wydane na podstawie

wcze6niej obowiqzujqcych przepis6w*, - co najmniej 3letnie do(wiadczenie
zawodowe (liczone od dfria uzyskania uprawniefi budowlanych) na stanowisku

kierownika budowy lub rob6t.

04)Kierowania robotami budowlanymi bran2y telekomunikacyjnej tzn. osobq

posiadajqcq uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczefr w specjalno(ci telekomunikacyjnej lub inne wazne uprawnienia do

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefr w tej specjalno6ci, wydane na
podstawie wcze5niej obowiqzujqcych przepis6w*, - co najmniej 3 letnie
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05)Kierowania robotami budowlanymi bran2y drogowej tzn. osobq posiadajqcq

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefr w

specjalnoSci drogowej lub inne wazne uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczefi w tej specjalno(ci, wydane na podstawie wcze6niej

obowiqzujqcych przepis6w*, - co najmniej 3 letnie do(wiadczenie zawodowe (liczone

od dnia uzyskania uprawnlefr budowlanych) na stanowisku kierownika budowy lub

rob6t.

Zamawiajqcy dopuszcza tqczenie Funkcji kierownika budowy z Funkcjq kierownika rob6t pod

warunkiem spetnlenia przez osobq tEczqcq Funkcjq wszystkich warunk6w wymaganych dla tych

tu n kcj i.

*Wszystkie osoby bqdqce obywatelami kraj6w cztonkowskich Unii Europejskiej, kt6re

Wykonawca wskaze do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zam6wienia iod kt6rych

wymagane sq uprawnienia budowlane, winny posiada6 decyzjq w sprawle uznania wymaganych

kwaliFikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej Funkcji technicznych w budownictwie w

zakresie przedmiotu niniejszego zam6wienia zgodnie z UstawE z 18 marca 2008 r. o zasadach

uznania kwaliFikacji zawodowych nabytych w krajach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z

2016 r. poz. 65).

Posiadane przez wlw Kluczowych Specjalist6w uprawnienia w wymaganym zakresie, powinny

byi zgodne z usiawq z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202)
oraz aktualnym obowiqzujqcym Rozporzqdzeniem Ministra Intrastruktury iRozwoju z dnia 11

wrze6nia 2014 r. w sprawie samodzielnych Funkcji technicznych w budownictwie (D2.U.2014 r.

poz. 1278 z p6ih. zmn.).

Zamawiajqcy uzna 0soby, kt6re posiadajq uzyskane przed dniem wej6cia w zycie ustawy z dnia

T lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania

przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zam6wienia, do petnienia

sarnodzielnych tunkcji technicznych w budownictwie izachowaty uprawnienia do petnienia tych

iunkcji w dotychczasowym zakresie, jako spetniajqce przedmiotowy warunek.
2. Zamawiajqcy mo2e, na ka2dym etapie postqpowania, uznad, 2e wykonawca nie posiada
wymaganych zdolno5ci, jeieli zaanga2owanie zasob6w technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsiqwziqcia gospodarcze wykonawcy mo2e miec negatywny wptyw na
real izacjq zam6wien ia.
3. Wykonawca mo2e w celu potwierdzenia spetniania warunk6w, o kt6rych mowa w rozdz. V. 1.2) lit. a-
b niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam6wienia, lub jego

czqici, polegai na zdolno6ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji Finansowej lub ekonomicznej

innych podmiot6w, niezaleznie od charakteru prawnego tqczqcych go z nim stosunk6w prawnych.

4. Zamawiaj4cy jednocze6nie inFormuje, iz ,,stosowna sytuacja" o kt6rej mowa w rozdz. V. 3. niniejszej

SIWZ wystqpi wytqcznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, kt6ry polega na 4dolno(ciach lub sytuacjr innych podmiot6w udowodn

zamawiajqcemu, 2e realizujqc zam6wienie, bqdzie dysponowat niezbqdnymi zasobami tych

podmiot6w, w szcze96lno6ci przedstawiajqc zobowiqzanie tych podmiot6w do oddania mu do

dyspozycji niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia.

2) Zamawiajqcy oceni, czy udostqpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno6ci techniczne lub

zawodowe lub ich sytuacja Finansowa lub ekonomiczna, pozwalajq na wykazanie ptzez

wykonawcq spetniania warunk6w udziatu w postqpowaniu oraz zbada, czy nie zachodzq wobec

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt6rych mowa w arl.24 usl. 1 pkt 13-22i ust.5.

10
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3) W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doSwiadczenia, wykonawcy mogq polegai na zdolno6ciach innych podmiot6w, je6li podmioty te
zrealizujq roboty budowlane lub ustugi, do realizacji kt6rych te zdolno(ci sq wymagane.

R0ZDZIAI Va. P0OSTAWY WYKLUCZENIA, 0 KT0RYCH MOWA W ART. 24 UST. s

Dodatkowo Zamawiajqcy przewiduje wykluczenie wykonawcy:

1) w stosunku do kt6rego otwarto likwidacjq, w zatwierdzonym przez sEd uktadzie w postqpowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacjq jego majqtku lub sqd
zarz4dzil likwidacjq jego majqtku w trybie art.332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. 22015 r, poz.978,1259,1513, 1830 i 1844 orazz2016 r. poz. 615) lub
kt6rego upadto5i ogtoszono, z wyjqtkiem wykonawcy, kt6ry po ogtoszeniu upadto6ci zawart uktad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sqdu, je2eli uktad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacjq majqiku upadtego, chyba ze sqd zarzqdzil likwidacjq jego majqtku w
trybie art.366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r, - Prawo upadto6ciowe (Dz, U. 22015 t. poz.

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

2) kt6ry w spos6b zawiniony powaznie naruszyt obowiqzki zawodowe, co podwaza jego uczciwoSi, w
szcze96lno6ci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razqcego niedbalstwa nie
wykonat lub nienalezycie wykonat zam6wienie, co zamawiajqcy jest w stanie wykazat za pomoc4
stosownych Srodk6w dowodowych;

3) jezeli wykonawca lub osoby, o kt6rych mowa w ust. 1 pkt'14, uprawnione do reprezentowania
wykonawcy pozostajqw relacjach okre6lonych w art. 17 ust, 1pkt2-42:

a) zamawiajqcym,

b) osobamiuprawnionymidoreprezentowaniazamawiajqcego,

c) cztonkami komisji przetargowej,

d) osobami, kt6re zlo|yty o5wiadczenie, o kt6rym mowa w art. 17 ust.2a
- chyba 2e jest mozliwe zapewnienie bezstronno6ci po stronie zamawiajqcego w inny spos6b niz
przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postqpowaniu;

4) kt6ry, z przyczyn lezqcych po jego stronie, nie wykonal albo nienalezycie wykonal w istotnym
stopniu wcze6niejszq umowq w sprawie zam6wienia publicznego lub umowq koncesji, zawartq z

zamawiajqcym, o kt6rym mowa w art.3 ust, 1 pkt 1-4, co doprowadzito do rozwiqzania umowy lub
zasqdzen ia odszkodowan ia;

5) bqdqcego osobq fizycznar, kt6rego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko Srodowisku, )e2eli za jego popetnienie wymierzono karq
aresztu, ograniczenia wolnosci lub karq grzywny nie nizszq ni2 3000 ztotych;

6) jezeli urzqdujqcego cztonka jego organu zarzqdzajqcego lub nadzorczego, wsp6lnika sp6tki w sp6tce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w sp6tce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurenia prawomocnle skazano za wykroczenie, o kt6rym mowa w pki 5;

7) wobec kt6rego wydano ostatecznq decyzjg administracyjnq o naruszeniu obowiqzk6w wynikajqcych z

przepis6w prawa pracy, prawa ochrony:irodowiska lub przepis6w o zabezpieczeniu spotecznym, je2eli

wymierzono tq decyzjq karq pieniqznq nie ni2szq ni2 3000 ztotych;

8) kt6ry naruszyt obowiqzki dotyczqce ptatno(ci podatk6w, oplat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajqcy jest w stanie wykazai za pomocE stosownych Srodk6w
dowodowych, z wyjqtkiem przypadku, o kt6rym mowa w ust, 1 pkt 15, chyba ze wykonawca dokonat
ptatnoSci naleznych podatk6w, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wtazz
odsetkami lub grzywnami lub zawart wiqzqce porozumienie w sprawie sptaty tych nalezno5ci.
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3

R0zDzlAr vl. wYKAz oswlADczEN ruB D0KUMENT0ww, PoTWTERDZAJACYCH SPETNIANTE

WARUNKoW UDZ|ATU W P0STEP0WANTU 0RAZ BRAK P0DSTAW D0 WYKLUCZENIA

1. Do oFerty kazdy wykonawca musi dotqczyt aktualne na dziefr sktadania otert o6wiadczenie w

zakresie wskazanym w zatqczniku nr 2 do SIWZ. Intormacje zawarte w o6wiadczeniu bqdq

stanowii wstqpne po[wierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki

udziatu w postqpowaniu.

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

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

zam6wienie.06wiadczenie te ma potwierdzai spetnianie warunk6w udziatu w postqpowaniu, brak

podstaw wykluczenia w zakresie, w kt6rym ka2dy z wykonawc6w wykazuje spetnianie warunk6w

udziatu w postqpowaniu, brak podstaw wykluczenia.

Zamawiajqcego zqda aby wykonawca, kt6ry zamierza powierzyi wykonanie czq6ci zam6wienia

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w

postqpowaniu zamieszcza inFormacje o podwykonawcach w o(wiadczeniu, o kt6rym mowa w rozdz.

Vl. 1 niniejszej SIWZ.

Wykonawca, kt6ry powotuje siq na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku is[nienia

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje siq na ich zasoby -

warunk6w udziatu w postqpowaniu zamreszcza inFormacje o tych podmiotach w o(wiadczeniu, o

kt6rym mowa w rozdz. Vl. 1 niniejszej SIWZ.

E 7'-e'';i'i"" "zed udzieleniem zam6wienia, mo2e wezwai wykonawcq, kt6rego oterta zostataJ, Lor I rovvroJqLy Pl

najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie kr6tszym niz 5 dni, terminie aktualnych na

dzieh zlo2enia nastqpujqcych o5wiadczeir lub dokument6w:

a) Intormacjq banku lub sp6tdzielczej kasy oszczqdnoSciowo-kredytowej potwierdzajEcej

wysoko(f posiadanych 6rodk6w Finansowych lub zdolno6i kredytowq Wykonawcy, w

wysoko6ci min. 1 500 000,00 zt - wystawionq nie wcze6niej niz 1 miesiqc przed uptywem

terminu sktadania oFert ;

b) Dokument potwierdzaj4cy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno6ci cywilnej w

zakresie prowadzonej dziatalno(ci zwiqzanej z przedmiotem zam6wienia na sume

gwarancyjnE w wysokoSci minimum 1 000 000,00 zt;

c) wykaz rob6t budowlanych (ieden wsp6lny wykaz w przypadku Wykonawc6w sktadajqcych

oFertq wsp6lnq - sporzqdzony wedtug zatqcznika nr 5 do SIWZ) nie wcze(niej niz w okresie

5 lat przed uptywem terminu sktadania otert, a jezeli okres prowadzenia dziafalnoici jest

kr6tszy - w tym okresie, wtaz z podaniem ich rodzaju, wartoSci, daiy, miejsca wykonania
podmiot6w, na Eecz kt6rych roboty te zostaty wykonane, z zatqczeniem dowod6w

okre:ilajqcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczeg6lno6ci intormacji

o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo

ukoirczone, przy czym dowodami, o kt6rych mowa, sq referencjami bEdl inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz kt6rego roboty budowlane byty wykonywane, a je2eli z

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

dokument6w - inne dokumenty;

d) wykaz os6b [ieden wsp6lny wykaz w przypadku Wykonawc6w sktadajqcych oFertq wsp6lnq -
zgodnie z zatqcznikiem nr 5 do SIWZ), skierowanych przez wykonawcq do realizacj'

zam6wienia publicznego, wraz z intormacj4 na temat ich kwaliFikacji zawodowych,

uprawnieh, do6wiadczenia i wyksztatcenia niezbqdnych do wykonania zam6wienia
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publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno6ci oraz intormacjq o podstawie

dysponowania tymi osobami.

6, W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziatu w postqpowaniu

Zamawiajqcy mo2e wezwaf wykonawcq, kt6rego oterta zostata najwyzej oceniona, do zto2enia w
wyznaczonym, nie kr6tszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dziefr zloienia nastqpujqcych
oSwiadczen lub dokument6w:

a) odpisu z wtaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji iinformacji o dziatalno(ci
gospodarczej, je2eli odrqbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy;
za6wiadczenie wtaSciwego naczelnika urzqdu skarbowego potwierdzajqce, 2e wykonawca nie

zalega z optacaniem podatk6w, wystawionego nie wcze(niej niz 3 miesiqce przed uptywem

terminu skiadania oFert lub innego dokumentu potwierdzajqcego, ze wykonawca zawart
porozumienie z wta6ciwym organem podatkowym w sprawie sptat tych nalezno6ci wtaz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lno6ci uzyskat przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatno6ci lub wstrzymanie w cato(ci
wykonania decyzji wla6ciwego ofganu;
za6wiadczenie wlaSciwej terenowej jednosiki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczefi Spotecznych

albo innego dokumentu potwierdzajEcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na

ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze6niej niz 3 miesiqce przed

uptywem terminu sktadania oFert, lub innego dokumentu potwierdzajqcego, ze wykonawca
zawart porozumienie z wla6ciwym organem w sprawie sptat tych naleznoSci wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lno(ci uzyskat przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatno6ci lub wstrzymanie w cato(ci
wykonania decyzji wtaSciwego organu;

informacjq z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre6lonym w art.24 ust. 1 pkt 13,14i21
ustawy oraz, odnoSnie skazania za wykroczenie na karq aresztu, w zakresie okre(lonym przez

zamawiajqcego na podstawie art.24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wczeiniej ni2 6
miesiqcy przed uptywem terminu sktadania ofert.
oSwiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s4du lub
osta[ecznej decyzji adminislracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk6w, optat lub sktadek na

ubezpieczenla spoteczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -
dokumenl6w potwierdzajqcych dokonanie ptatno(ci tych nalezno(ci wtaz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiq,2qcego porozumienia w sprawie sptat tych

n alezn o6ci;

o6wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem Srodka zapobiegawczego
zakazu ubiegania siq o zam6wienia publiczne;

oiwiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sqdu skazujqcego za

wykroczenie na karq ograniczenia wolno(ci lub grzywny w zakresie okreSlonym przez

zamawiajqcego na podstawie art. 24 usl. 5 pkt 5 i 6;

o6wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o

naruszeniu obowiqzk6w wynikajqcych z przepis6w prawa pracy, prawa ochrony 6rodowiska lub
przepis6w o zabezpieczeniu spotecznym w zakresie okreSlonym pftez zamawiajqcego na

podstawie art.24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

o6wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatk6w ioptat lokalnych, o kt6rych
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U, 22016 r.

poz.716).

b)

d)

e)

h)
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7. W celu potwierdzenia, 2e oterowane roboty odpowiadajq wymaganiom okreSlonym Wzez
zamawiajqcego Zamawiajqcy wezwie Wykonawcq, kt6rego oFerta zostata najwyzej oceniona, do

zlo2enia w wyznaczonym terminie, nie kr6tszym niz 5 dni, aklualnych na dzieh ztozenia

nastqpuj qcych dokumen t6w:

a) akIualnego certyFikatu IAAF "Product CertiFicate" dla oFerowanej nawierzchni o wymaganej

gruboSci na bie2niq,

b) badair na zgodno(t z normq PN EN 14877:2014-02 lub rekomendacjq technicznq Instytutu
Techniki Budowlanej lub wyniki badai specjalistycznego laboratorium akredytowanego przez IAAF,

potwierdzajqce parametry oFerowanej nawierzchni podane w rozdziale lll pkt.3 SIWZ,

c) atest Paistwowego Zaktadu Higieny lub 16wnowaznej instytucji z pahstwa cztonkowskiego Unii

Eu ropejskiej/EFTA,

d) badanla potwierdzajqce zgodno5f proponowanej nawierzchni z wymaganiami IAAF, wydane

przez jednosikq akredytowanq przez IAAF,

e) autoryzacja producenta oFerowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy idotyczqca
przedmiotowego zadania wtaz z potwierdzeniem gwarancji,

F) certyFikaty IAAF Class 2lub certyfikaty IAAF Class l dla dw6ch obiekt6w wykonanych z
oFerowanego systemu nawierzchniowego odpowiadajqcego w/w parametrom wyszczeg6lnionym w

PROJEKCIE IECHNICZNYM DO OPINII PZLA.,

g) pr6bkq oterowanej nawierzchni z oryginalnq metrykq producenta.

8. .Je2eli wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w pkt.6, dla:

1) ppkt a-c) - sktada dokumenl lub dokumenty wystawione w kraju, w kt6rym wykonawca ma

siedzibq lub miejsce zamieszkania, potwierdzajqce odpowiednie, ze:

a) nie zalega z optacaniem podatk6w, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne

albo ze zawart porozumienie z wtaSciwym organem w sprawie sptat tych naleznoSci wtaz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lno6ci uzyskat przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozto2enie na raty zalegtych ptatno6ci lub wstrzymanie w cato6ci

wykonania wta(ciwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie og+oszono upadto(ci.
2) ppkt d) - sktada inFormacjq z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,

inny r6wnowazny dokument wydany przez wta6ciwy organ sqdowy lub administracyjny kraju, w

kt6rym wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,

kt6rej dotyczy intormacja albo dokument, w zakresie okre6lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21

oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

9. Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 8 ppkt. 1) lit. b) ipkt 8 ppkt 2) powinny byi wystawione nie

wcze5niej ni2 6 miesiqcy przed uptywem terminu sktadania ofert. Dokument, o kt6rym mowa w pkt

8 ppkt 1) lit, a, powinien byi wystawiony nie wcze(niej niz 3 miesiqce przed uptywem tego terminu,

10.Je2eli w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub mlejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, nie wydaje siq dokument6w, o kt6rych mowa w

pkt 8, zastqpuje siq je dokumentem zawierajqcym odpowiednio o6wiadczenie wykonawcy, ze

wskazaniem, lub oSwiadczenie osoby luboos6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o5wiadczenie

osoby, kt6rej dokument miat dotyczyi, zlolone przez notariuszem lub przed organem sqdowym,

administracyjnym albo organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego wtaiciwym ze wzglqdu

na siedzibq lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisuje o

kt6rym mowa w pkt 8 stosuje siq.

11. W przypadku wqtpliwo5ci co do tre6ci dokumentu ztozonego przez wykonawcq, zamawiajqcy moze

zwr6cii siq do wtaSciwych organ6w odpowiedniego kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub
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miejsce zamieszkania lub zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, o udzielenie

niezbqdnych inFormacji dotyczqcych tego dokumentu.

12. Wykonawca majqcy siedzibq na ierytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby majqce.

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kt6rej dotyczy dokument wskazany
w pkt,6 lit d) sktada dokument, o kt6rym mowa w pkt 8 ppkt 2) w zakresie okre6lonym w art. 24

ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy, Jezeli w kraju, w kt6rym miejsce zamieszkania ma
osoba, kt6rej dokument miat dotyczy6, nie wydaje siq takich dokument6w, zastqpuje siq go

dokumentem zawierajqcym oSwiadczenie tej osoby zlo2ony Wzez notariuszem lub organem

sqdowym, administracyjnym albo organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego wta(ciwym
ze wzglqdu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 9 (pierwsze zdanie) stosuje siq.

13. W przypadku w4tpliwoSci co do tre(ci dokumentu ztozonego przez wykonawcq, zamawiaj4cy mo2e
zwr6ci( cio dn wta6ciwych organ6w kraju, w kt6rym miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej

dokument dotyczy, o udzielenie niezbqdnych intormacji dotyczEcych tego dokumentu.

14. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o

kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaie zamawiajqcemu o6wiadczenie (z

wykorzystaniem zatqcznika nr 7 do SIWZ) o przynale2no6ci lub braku przynale2noSci do tej
samej grupy kapitatowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze

ztoieniem oiwiadczenia, wykonawca mo2e przedstawid dowody, 2e powiqzania z innym
wykonawcq nie prowadzq do zakt6cenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie
zam6wienia.

15. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie majq przepisy rozporz4dzenia Ministra Rozwoju z

dnia 25 lipca 2016 r, w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich moze zqdat zamawiajqcy od

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

15. Jezeli wykonawca niezlo2y o6wiadczenia, o kt6rym mowa w rozdz. Vl. 1. niniejszej SIWZ, oSwiadczeir

lub dokument6w potwierdzaj4cych okoliczno6ci, o kt6rych mowa w art.25 ust. 1 ustawy PZP, lub
innych dokument6w niezbqdnych do przeprowadzenia postqpowania, o6wiadczenia lub dokumeniy sq
nipknmnlpl-np ?awieraiq btqdy lub budzq wskazane przez zamawiaiqcego wqtpliwoSci, zamawiaiqcy
wezwie do ich ztozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze

mimo ich ztozenia oferta wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie
postqpowania.

1,

R0zDZrAt vil. TNF0RMACJE 0 SP0S0BTE P0R0ZUMTEWANTA StI ZAMAW|AJACEG0 Z

WYK(INAWCAMI ()RAZ PRZEKAZYWANIA (ISWTADCZEN I D()KUMENT6W, A TAKZT

WSKAZANTE 0S0B UPRAWNT0NYCH D0 p0R0ZUMtEWANtA StE Z WYK0NAWCAMI

Wszelkie zawiadomienia, o6wiadczenia, wnioski oraz inFormacje Zamawiajqcy oraz Wykonawcy
mogq przekazywac pisemnie, Faksem lub drogq elektronicznq, za wyjqtkiem oFerty, umowy oraz

o6wiadczeir idokument6w wymienionych w rozdziale Vl niniejszej SIWZ (r6wniez w przypadku ich

ztozenia w wyniku wezwania o kt6rym mowa w art, 26 ust. 3 ustawy PZP), dla kt6rych
Zamawiajqcy przewidziat wytqcznie Formg pisemnq.

W korespondencji kierowanej do Zamawiajqcego Wykonawca winien postugiwai siq numerem

sprawy okre6lonym w SIWZ.

Zawiadomienia, o6wiadczenia, wnioski oraz intormacje przekazywane przez Wykonawcq pisemnie

winny byi sktadane na adres: Gmina Sierakowice, 33-340 Sierakowice, ul, Lqborska 30.

Zawiadomienia, oSwiadczenia, wnioski oraz intormacje przekazywane przez Wykonawcq drogq
elektronicznE winny byi kierowane na adres: 11a5;lg.!g_ma5zeslejalAWiee,pl lub

rc_qlA&_bla41q5pt4_oW[e-pl, a faksem na nr: (58) 681-95-75.

2
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5. Wszelkie zawiadomienia, oSwiadczenia, wnioski oraz in[ormacje przekazane za pomocE Faksu lub

w Formie elektronicznej wymagajq na zqdanie kazdej ze stron, niezwtocznego potwierdzenia faktu

ich otrzymania.
6. Wykonawca mo2e zwr6cii siq do Zamawiajqcego o wyjaSnienie treSci SIWZ.

7. Jezeli wniosek o wyja(nienie tre6ci SIWZ wptynie do Zamawiajqcego nie p6lniej niz do kofica dnia,

w kt6rym uptywa potowa terminu sktadania otert, Zamawiajqcy udzieli wyjaSnieir niezwtocznie,
jednak nie p6lniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek o

wyja(nienie tre6ci SIWZ wptynie po uptywie terminu, o kt6rym mowa powy2ej, lub dotyczy

udzielonych wyja(nieir, Zamawiajqcy moze udzielii wyja6nieir albo pozostawii wniosek bez

rozpoznania. Zamawiajqcy zamie5ci wyja6nienia na stronie iniernetowej, na kt6rej udostqpniono

SIWZ.

8. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku, o kt6rym

mowa w rozdz. Vll. 7 niniejszej SIWZ,

9, W przypadku rozbie2no6ci pomlqdzy tre6ciq niniejszej SIWZ, a tre6ciq udzielonych odpowiedzi, jako

obowiqzujqcq nalezy przyj4t tre6i pisma zawierajEcego po1nie)sze o6wiadczenie 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.

Jednocze6nie Zamawiajqcy intormuje, ze przepisy ustawy PZP nie pozwalajq na jaklkolwiek Inny

kontakt - zar6wno z Zamawiajqcym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania siq z

Wykonawcami - niz wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ.Oznacza to, ze ZamawiajEcy nie bqdzie

reagowat na inne Formy kontaktowania siq z nim, w szcze96lno6ci na kontakt teletoniczny lub/i

osobisty w swojej siedzibie.

R0zDzlAt vlll. WYMAGANTA D(ITYCZACE WADTUM

Zamawiajqcy wymaga wniesienia wadium w wysoko6ci: 50 000,00 zt (stownie: piqidziesiqt tysiqcy

00/1 00 zlotych).

Wadium moze byi wniesione w:

1) pieniqdzu;

2) porqczeniach bankowych lub porqczeniach sp6tdzielczej kasy oszczqdno6ciowo-kredytowej, z tym ze

porqczenie kasy jest zawsze porqczeniem pieniq2nym;

gwarancjach ubezpieczeniowych ;

gwarancjach bankowych;

porqczeniachudzielanychprzezpodmioty,okt6rychmowawart.6bust.5pkt2ustawyzdnia9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiqbiorczo6ci (Dz. U.22007 r. Nr 42,

poz.275 z p62n. zm.)

5.

Wadium w Formie pieniqdza nalezy wnie(i przelewem na konto w Banku Sp6tdzielczym w
Sierakowicach, nr rachunku: 47 8324 0001 0000 0358 2000 0040, z dopiskiem na przelewie:

,,Wadium w postqpowaniu 5UE.271..7.2020 | na Budowq Stadionu Lekkoatletycznego w
miejscowo5ci Sierakowice".
Skuteczne wniesienie wadium w pieniqdzu nastqpuje z chwilq uznania 6rodk6w pienlqznych na

rachunku bankowym Zamawiajqcego, o kt6rym mowa w rozdz. Vlll.3 niniejszej SIWZ, przed uptywem

terminu sktadania otert (tj. przed uptywem dnia igodziny wyznaczonej jako ostateczny termin

sktadania otert).
Zamawiajqcego zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w Formie:

1) pieniqznej - dokument potwierdzajqcy dokonanie przelewu wadium zostanie za{qczony do oFerty;

1

2

Z\

4)
tr\J)

3

4

IO



6.

8

7.

SPTCYTIKACJA IST()TNYCH I{ARUNK(]W ZAM()WITNIA

sut.271.7.2020

2) innej ni2 pieniqdz - oryginal dokumentu zostat zlo2ony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w
oterci e.

W treici gwarancji/porqczenia winno wynikai bezwarunkowe na kazde pisemne 2Edanie zgtoszone

Wzez Zamawiajqcego w terminie zwiqzania oFertq, zobowiqzanie Gwaranta do wyptaty
Zamawiajqcemu petnej kwoty wadium w okolicznoiciach okreSlonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy
PZP.

0terta wykonawcy, kt6ry nie wniesle wadium lub wniesie w spos6b nieprawidtowy zostanie
00 rzu c0 n a.

0koliczno(ci izasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okre(la ustawa PZP.

R0zDZrAr rx. TERMTN ZW|AZANtA 0FERTA

1. Wykonawca bqdzie zwiq,zany otertq przez okres 30 dni. Bieg terminu zwiqzania otertq rozpoczyna

siq wraz z uptywem terminu sktadania ofert. (art.85 ust. 5 ustawy PZP).

2. Wykonawca moze przedtuzyi termin zwiqzania otertq, na czas niezbqdny do zawarcia umowy,

samodzielnie lub na wniosek Zamawiajqcego,z tym, ze Zamawiajqcy moze tylko raz, co najmniej na

5 dni przed uptywem terminu zwiqzania ofertq, zwr6cii siq do Wykonawc6w o wyrazenie zgody na
przedtu2enie tego terminu o oznaczony okres nie dtuzszy jednak ni2 60 dni,

3. 0dmowa wyrazenia zgody na przedtu2enie terminu zwiqzania otertq nie powoduje utra[y wadium.

4. Przedtuzenie terminu zwiqzania ofertq jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu

wazno5ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony
okres zwiqzania otertq. Jezeli przedtuzenie terminu zwiqzania oFertq dokonywane jest po wyborze
oferty najkorzystniejszej, obowiqzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtu2enia dotyczy
jedynie Wykonawcy, kt6rego oFerta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

ROZDZIAT X. ()PIS SP(}S(IBU PRZYGOTOWYWANIA ()FERT

1. 0Ferta musl zawierai nastqpujqce o(wiadczenia idokumenty:

1) wypetniony formularz ofertowy sporzqdzony z wykorzystan iem wzoru stanowiqcego
Zatqcznik nr 1 do SIWZ, zawierajqcy w szczeg6lno6ci: wskazanie oterowanego przedmiotu

zam6wienia, tqcznq cenq ofertowq brutto, zobowiq,zanie dotyczqce terminu realizacji
zam6wienia, okresu gwarancji iwarunk6w ptatno6ci, o5wiadczenie o okresie zwiqzania ofertq
oraz o akceptacji wszystkich postanowieir SIWZ i wzoru umowy bez zaslrze2eh, a takze

inFormacjq kt6rq czq6i zam6wienia Wykonawca zamierza powierzyi podwykonawcy;

2) o6wiadczenia wymienione w rozdziale Vl. 1-4 niniejszej SIWZ;

3) zobowiqzanie podmiot6w trzecich do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbqdnych zasob6w na
potrzeby realizacji zam6wienia, w sytuacji kiedy wykonawca w celu potwierdzenia spetniania
warunk6w, o kt6rych mowa w rozdz.V.1.2) lit. a-b niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach

oraz w odniesieniu do niniejszego zam6wienia, lub jego czq(ci, bqdzie polegat na zdolno(ciach

technicznych lub zawodowych lub sytuacji tinansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w.

niezaleznie od charakteru prawnego tqczqcych go z nim stosunk6w prawnych (zgodnie z opisem

w rozdziale V pkt. 3 i 4 SIWZ),

L7
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0Ferta musi byi napisana w jqzyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub innq trwat4
iczytelnq technikq oraz podpisana przez osobq(y) upowa2nionq do reprezentowania Wykonawcy na

zewnqtrz i zaciqgania zobowiEzafr w wysoko6ci odpowiadajqcej cenie oFerty.

W przypadku podpisania oterty oraz po6wiadczenia za zgodno:ii z oryginatem kopii dokument6w
przez osobq niewymienionq w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do

oterty dotqczyf stosowne petnomocnictwo w oryginale lub kopii po6wiadczonej notarialnie.

Dokumenty sporzqdzone w jqzyku obcym sq sktadane wtaz z ttumaczeniem na jqzyk polski.

Wykonawca ma prawo zloLy(. tylko jednq otertq, zawierajqcq jednq, jednoznacznie opisanq
propozycjq. Tlo2enie wiqkszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich oFert ztozonych przez

danego Wykonawcq,

6. Tre6t ztozonej oterty musi odpowiadad tre(ci SIWZ,

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i ztozeniem oterty.

8. Zaleca siq, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cata

oFerta wtaz zzatqcznikami byta w trwaty spos6b ze sobq po.lqczona (np. zbindowana, zszyta

uniemozliwiajqc jej samoistnE dekompletacjq), oraz zawierata spis tre:ici.

9. Poprawki lub zmiany (r6wniez przy uzyciu korektora) w oFercie, powinny byi paralowane

wtasn o rqczn ie przez oso bq pod p i suj qcq otertq.

10. OFertq nalezy zloiyi w zamkniqtej kopercie, w siedzibie Zamawiajqcego i oznakowai w nastqpujqcy

spos6b:

,, Oferta w postqpowaniu na Budowq Stadionu Lekkoatletycznego w miejscowo5ci Sierakowice".
Nr sprawy: SUE.271 .7.2020 r.

Otworzyd na jawnym otwarciu ofert w dniu 17.04.2020 r. o godz. 12:00"

i opatrzyt nazwq i doktadnym adresem Wykonawcy.

ZamawiajEcy intormuje, iz zgodnie z art, 8 w zw, z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oFerty sktadane

w postqpowaniu o zam6wienie publiczne sq jawne i podlegajq udostqpnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjqtkiem inFormacji stanowiqcych tajemnicq przedsiqbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.22003 r. Nr 153, poz. 1503 z p6in.

zm.), je5li Wykonawca w terminie sktadania ofert zastrzegl,2e nie mogq one byi udostqpniane i

jednocze5nie wykazat, i2 zastrze2one informacje stanowiq tajemnicq przedsiqbiorstwa.

Zamawiajqcy zaleca, aby intormacje zastrzezone, jako tajemnica przedsiqbiorstwa byty przez

Wykonawcq zlo2one w oddzielnej wewnqtrznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica
przedsiqbiorstwa", lub spiqte (zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych element6w oterty, Brak

jednoznacznego wskazania, kt6re intormacje stanowiq tajemnicq przedsiqbiorstwa oznaczai bqdzie,

2e wszelkie o(wiadczenia izaSwiadczenia sktadane w trakcie niniejszego postqpowania sqjawne bez

zastrze2eh.

Zastrzezenie inFormacji, kt6re nie stanowiq tajemnicy przedsiqbiorstwa w rozumieniu ustawy

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Qqdzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowai bqdzie

zgodnie z uchwatq SN z 20 paldziernika 2005 (sygn. lll CZP 74105) ich odtajnieniem.

Zamawiajqcy intormuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art,

90 ustawy PZP, a ztozone przez niego wyja6nienia i/lub dowody stanowii bgdq tajemnicq

przedsiqbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bqdzie

przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica przedsiqbiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie

zamawiajqcy uzna za skuteczne wytqcznle w sytuacji kiedy Wykonawca opr6cz samego zastrze2enia,

jednocze(nie wykaze, iz dane informacje stanowi4 tajemnlcq przedsiqbiorstwa.

4.

5.
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Wykonawca moze wprowadzii zmiany, poprawki, modyFikacje i uzupetnienia do zlo2onej oFerty pod

warunkiem, 2e Zamawiajqcy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed

terminem sktadania oFert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi byi ztozone wg takich
samych zasad, jak sktadana oFerta tj, w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ,,ZMIANA".
Koperty 0znaczone ,,ZMIANA'zostanq otwarte przy otwieraniu oFerty Wykonawcy, kt6ry wprowadzit
zmiany i po stwierdzeniu poprawno6ci procedury dokonywania zmian, zostanq dotqczone do oterty.

Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania oFert wycotai siq z postqpowania poprzez

zloienie pisemnego powiadomienia, wedtug tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek

z napisem na kopercie ,,WYCOFANlE", Koperty oznakowane w ten spos6b bqdq otwierane w pierwszej
kolejno6ci po potwierdzeniu poprawno(ci postqpowania Wykonawcy oraz zgodno6ci ze zlo2onymi
ofertami. Koperty otert wycofywanych nie bqdq otwierane.

Do przeliczenia na PLN wartoici wskazanej w dokumentach ztozonych na potwierdzenie spetniania
warunk6w udziatu w postqpowaniu, wyrazonej w walutach innych ni2 PLN, Zamawiajqcy przyjmie
(redni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczqcia postqpowania.

0Ferta, kt6rej tre6i nie bqdzie odpowiadai tre(ci SIWZ, z zaslrze2eniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasno6ci i wqtpliwo5ci
dotyczqce lreici zapis6w w SIWZ nalezy zatem wyja6nii z Zamawiajqcym przed terminem sktadania
oFert w trybie przewidzianym w rozdziale Vll niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidujq
negocjacji warunk6w udzielenia zam6wienia, w tym zapis6w projektu umowy, po terminie otwarcia
ofert,

ROZDZIAI XI. MIEJSCE ORAZ TTRMIN SKIADANIA I OTWARCIA (IFERT

1. Otertq nalezy zIo|yi w siedzibie Zamawiajqcego (Urzqd Gminy Sierakowice) przy ul. Lgborskiej 30

w Sierakowicach - pok. 102 (Biuro Podawcze) do dnia 17.04.2020 r., do godziny 11s0 i

zaadresowai zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ,

2. Decydujqce znaczenie dla oceny zachowania terminu sktadania oFert ma data igodzina wpiywu
oterty do Zamawiajqcego, a nie data jej wystania przesytkq pocztowq czy kurierskq.

3. 0terta ztozona po terminie wskazanym w rozdz. Xl, 1 niniejszej SIWZ zostanie zwr6cona wykonawcy
zgodnie z zasadami okre(lonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

4. Oiwarcie ofert nastqpi w siedzibie Zamawiajqcego - pok. 103 (Sala Konterencyjna), w dniu
17.04.2020 r., o godzinie 1200.

5. Otwarcie otert jest jawne.

6, Podczas otwarcia oFert Zamawiajqcy odczyta intormacje, o kt6rych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
P7P.

7. Niezwtocznie po otwarciu oFert zamawiajqcy zamie6ci na stronie WWW.IleIalqwje_q.bjqle_tyl.ne-!
inFormacje dotyczqce:

a) kwoty, jakq zamierza pveznaczyi na stinansowanie zam6wienia;

b) Firm oraz adres6w wykonawc6w, kt6rzy zloLyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w ptatno6ci zawartych w

ofertach.
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Wykonawca okre5la cenq realizacji zam6wienia popftez wskazanie w Formularzu oFertowym

sporzqdzonym wg wzoru stanowiqcego Zatqczniki nr 1 do SIWZ tqcznej ceny otertowej brutto za

realizacjq przedm iotu zam6wien ia.

Lqczna cena oFertowa brutto musi uwzglqdniad wszystkie koszty zwiqzane z realizacjq przedmiotu

zam6wienia zgodnie z opisem przedmiotu zam6wienia oraz wzorem umowy okreSlonym w niniejszej

SIWZ.

Ceny muszq by6: podane i wyliczone w zaokrqgleniu do dw6ch miejsc po przecinku (zasada

zaokrqglenia - poni2ej 5 nalezy koirc6wkg pominqi, powyzej i r6wne 5 nale2y zaokrqglii w g6rq).

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

Je2eli w postqpowaniu zto2ona bqdzie oFerta, kt6rej wyb6r prowadzitby do powstania u

zamawiajqcego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w iustug,
zamawiajqcy w celu oceny takiej oFerty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towar6w i

ustug, kt6ry miatby obowiq,zek rozliczyt zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca,

sktadajqc oFertq, jest zobligowany poinFormowat zamawiajqcego, 2e wyb6r jego oterty bqdzie

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

wskazujqc ich wartoSi bez kwoty podatku.

R0zDztAt xilt. 0Pts KRYTER|0W, KToRYMt ZAMAWIAJACY BEDZTE StE KtER0WAI PRZY WYB0RZE

()FERTY, WRAZ Z P(lDANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW I SP()S(|BU ()CENY OFERT

1. Zam6wienie zostanie udzielone Wykonawcy, kt6rego oterta bqdzie przedstawiata najkorzystniejszy

bilans kryteri6w oceny otert (Cena oferty oraz Okres gwarancji). Za najkorzystniejszq zostanie

uznana oFerta, kt6ra uzyska najwiqkszq sumq punkt6w w obu kryteriach.
2, Zamawiajqcy wyznaczyt nastqpujqce kryteria i ich znaczenre.

a) Kryterium nr 1: Cena oterty (C) - waga 60 %.

b) Kryterium nr 2; okres Gwarancji (G) - waga 40 %,

3. WartoSt punktowa dla kryterium wyboru obliczona zostanie wg wzoru:

(- ^ (1"^
WP : (+x 60) + (+x 40)' Cuo 'G,o

. Gdzie:

WP - ilo6i punkt6w przyznanych Wykonawcy

Cn - najnizsza zaoFerowana Cena, spo(r6d wszystkich otert nie podlegajqcych odrzuceniu,

Cuo - Cena zaoterowana w badanej ofercie,

Guo - liczba punkt6w za okres Gwarancji badanej oferty,

Gm - mozliwa maksymalna do uzyskania iloSi punkt6w za okres Gwarancji.
I

1) Zasada przyznawania punkt6w za okres Gwarancji:

UWAGA: Wykonawca nie moie zaproponowad k16tszego nii 36 miesiqczny okres

gwarancji. W przypadku ztoienia oferty z okresem gwarancji kr6tszym nii 55 miesiqcy,

oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z tre5ciq SIWZ.

0kres i I llo6d okt.
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36m esiecv 0

48m est ecv 20

60m es i ecv 40

W przypadku zaoterowania przez wykonawcq gwarancji na wykonane roboty na okres przekraczajqcy 60

miesiqcy. Zamawiajqcy uzna, ze wykonawca oteruje 60 miesiqce gwarancji:
4. Maksymalna tqczna liczba punkt6w jakq moze uzyskai Wykonawca wynosi - 100 pkt.

5. Za najkorzystniejszE oFertq uznawai siq bqdzie otertq spetniajqcq wymagania Zamawiajqcego
przedstawiajqcq najwy2szq warto6i punktowq za wlw kryterium wyboru.
6. Punktacja przyznawana otertom w poszczeg6lnych kryteriach bqdzie liczona z doktadnoSciq do dw6ch

miejsc po przecinku. Najwyzsza liczba punkt6w wyznaczy najkorzystniejszq otertq.
7. Zamawiajqcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oFerta odpowiadai bqdzie wszys[kim
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryteria wyboru.
R lo)oli nio horlTjs mo2na dokonad wyboru o[erty najkorzystniejszej ze wzglqdu na to, ze dwie lub wiqcej

ofer[ przedstawia taki sam bilans ceny ipozostatych kryteri6w oceny otert, Zamawiajqcy spo(r6d tych

otert dokona wyboru oferty zni|szqcenq (art. 91 ust, 4 ustawy PZP).

ROZDZIAI XIV. INFORMACJE () F(}RMATN()SCIACH. JAKIE P()WINNY ZOSTAC D()PETNI()NE P()

WYB()RZE ()FERTY W CELU ZAWARCIA UM()WY W SPRAWIE ZAM()WIENIA PUBLICZNEG()

1. 0soby reprezentujqce Wykonawcq przy podpisywaniu umowy powinny posiadai ze sobq dokumenty
potwierdzajqce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie bqdzie wynikat
z dokument6w zatqczonych do oterty.

2. W przypadku wyboru o[erty zlo2one) przez Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie
zam6wienia Zamawiajqcy mo2e zqdai przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulujqcej
wsp6tpracq tych Wykonawc6w. Umowa taka winna okre6lae strony umowy, cel dziatania, spos6b

wsp6tdziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, solidarnq
odpowiedzialnoSi za wykonanie zam6wienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmuj4cego

okres realizacji przedmiotu zam6wienia, gwarancji i rqkojmi), wykluczenie mozliwoSci wypowiedzenia
umowy konsorcjum przez kt6regokolwiek z jego cztonk6w do czasu wykonania zam6wienia.

3, Zawarcie umowy nas[qpi wg wzoru Zamawiajqcego.

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegajq negocjacjom.

W przypadku, gdy Wykonawca, kt6rego oFerta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla siq od

zawarcia umowy, Zamawiajqcy bqdzie m6gt wybrai ofertq najkorzystniejszq spoSr6d pozostatych

oFert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, ze zachodz4 przestanki, o kt6rych

mowa w art. 93 ust. 1 ustawv PZP.

R0zDZlAt xrv. vvYMAGANtA 00TYCZ4Ct ZABEZptECZENtA NALEZYTEG0

WYK()NANIA UM()WY

1. Wykonawca, kt6rego oFerta zostanie wybrana, zobowiqzany bqdzie do wniesienia zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy najp6lniej w dniu jej zawarcia, w wysoko(ci 10 % ceny catkowitej
brutto podanej w otercie,
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2. Zabezpieczenie moze byi wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastqpujqcych

tormach:

:\ nioni:dzrr.

b) porqczeniach bankowych lub porqczeniach sp6tdzielczej kasy oszczqdnoiciowo-kredytowej, z tym

ze zobowiqzanie kasy jest zawsze zobowiqzaniem pieniqznym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) porqczeniach udzielanych przez podmioty, o kt6rych mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiqbiorczo6ci (Dz. U.22016 r.,

poz, 359).

3. Zamawiajqcy nie wyra2a zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okre6lonych art. 148 ust. 2

us[awy PZP.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniqznej Zamawiajqcy przechowa je na

oprocentowanym rachunku bankowym.

5. Z tre6ci zabezpieczenia przedstawionego w tormie gwarancji/porqczenia winno wynikai, ze bank,

ubezpieczyciel, porqczyciel zaptaci, na ftecz Zamawiajqcego w terminie maksymalnie 30 dni od

^i^^-^^-^ '-'-nia kwotq zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawlajqcego, bez odwotania,Pr5sil il rtsEU 4qud

bez warunku, niezale2nie od kwestionowania czy zastrze|efr Wykonawcy ibez dochodzenia czy

wezwanie Zamawiajqcego jest uzasadnione czy nie.

6. W przypadku,gdy zabezpieczenie, bqdzie wnoszone w tormie innej ni2 pieniqdz, Zamawiajqcy

zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

7. Zamawiajqcy zwr6ci zabezpieczenie w wysoko6ci 70% w termiriie do 30 dni od dnia wykonania

zam6wienia i uznania przez Tamawiajqcego za nalezycie wykonane. Zabezpieczenie w wysoko(ci

30o/o, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczefi z tytutu rqkojmi za wady i zostanie

zwr6cone nie p6lniej niz w 14 dniu po uptywie okresu rqkojmi za wady.

xvt. tsT0TNE DLA STRoN P0STAN0WtENtA, KToRE Z0STANA WPRoWADZ0NE D0 TRESCI

ZAWIERANEJ UM()WY W SPRAWIT ZAM()WIENIA PUBLICZNEG(), ()G()LNE WARUNKI UM(IWY ATB()

t'l|z()R uMowY, JEZEU ZAMAWTAJACY WYMAGA 0D WyK0NAWCY, ABY ZAWART Z NtM UM0WE

W SPRAWIT ZAM()WITNIA PUBLICZNEG(l NA TAKICH WARUNKACH.

Projekt umowy, stanowi Zatqcznik nr 3 do SIWZ.

xvil. p0sTAN0wtENrA DoTYczAcE PRZETWARZANTA DANYCH 0S0BoWYCH (KLAUZULA

TNF0RMACYTNA R0D0):

Na podstawie art. 13 ust. 1 iust.2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 20161679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochnony os6b tizycznych w zwiqzku z przelwarzaniem danych

osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46AVE

(zwanego dalej rozporz4dzeniem og6lnym), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

1. administratorem zgromadzonych danych osobowych jest: Gmina Sierakowice (adres: ul.

Lqborska 30, 83-340 Sierakowice, telelon kontaktowy: 58 681 95 00);

2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych, e-mail: inspektor@sierakowice.pl;
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3. podstawE prawnq przetwarzania danych jest; art. 6 ust. 1 lit. c) rozporzqdzenia o96lnego,

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wiefr publicznych;

4. celem zbierania danych jest: zapewnienie realizacji zadafi w zakresie prowadzonych

postqpowafr o udzielenie zam6wiefr publicznych;

5. dane osobowe przetwarzane pvez Gminq przechowywane bqdq przez okres niezbqdny do

realizacji celu dla jakiego zostaty zebrane, zgodnie z terminami archiwizacji okre(lonymi

Wzez pftepisy powszechnie obowiq,zujqcego prawa, w tym Rozporz4dzenie Prezesa Rady

Mlnist16w z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych

rzeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji izakresu dziatania

archiw6w zaktadowych;

6. dane osobowe bgdq przekazywane uprawnionym odbiorcom tj, podmiotom

zaangazowanym w zapewnienie realizacji zadai w zakresie prowadzonych postqpowan o

udzielenie zam6wiei publicznych

7 . osoba, kt6rej dane dotyczq ma prawo do:

. dostepu do treSci swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania,

ograniczenia przeiwarzania, do przenoszenia swoich danych, a takze - w

przypadkach przewidzianych prawem - do usuniqcia danych oraz do wniesienia

sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;

. wnlesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy przetwarzanie danych

odbywa siq z naruszeniem przepis6w rozporzqdzenia o96lnego tj. do Prezesa

Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.

Ponadto w zwiqzku z przelwarzaniem zgromadzonych danych osobowych, osoby kt6rych dane

dotyczq, nie podlegajq decyzjom opierajqcym slq wytqcznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu
danych, w tym protilowaniu, o czym stanowi art.22 rozporzqdzenia ogolnego.

XVIII. P(lUCZENIE () SRODKACH ()CHR()NY PRAWNEJ.

1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego

zam6wienia oraz poni6st lub moze ponie5i szkodq w wyniku naruszenia przez Zamawiajqcego
przepis6w ustawy PZP przystugujq (rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale Vl ustawy PZP jak
dl: nnsl-on6wafr poni2ej kwoty okre(lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.

11 ust. 8 usiawy PZP.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zam6wieniu oraz SIWZ przystugujq r6wniez
organizacjom wpisanym na listq, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

xlx. zAr4czNtKl

1, Zatqcznik nr 1 - Formularz otertowy.

2. Zatqcznlk nr 2 - O6wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spetnieniu warunk6w udziatu w

postqpowan i u.

3. Zatqcznik nr 3 - Projekt umowy,

4. Zatqcznik nr 4 - Kompletna dokumentacja projektowa.
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5, Zatqcznik nr 5 - Wykaz rob6t budowlanych.

6, Zatqcznik nr 6 - Wykaz os6b.

7. Zatqcznik N 7 - 0:iwiadczenie o braku przynalezno6ci do grupy kapitatowej.
8, Zatqcznik nr 8 - Zobowiqzanie podmiotu trzeciego.
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