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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Nazwa nadana zam6wieniu przez Zamawiajqcego:

Przetarg nieograniczony w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" :,rBudowa trzech

odrgbnych kotlowni gazowych zprzyl4czami gazowymi w Domu Pomocy

Spolecznej w obiektach Zespolu Palacowo-Parkowego w Kocku."

Postgpowanie o udzieleniu zam6wienia jest prowadzone w trybie przetargu

nieo graniczone 8o, zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam|wieri publicznych

(Dz. (1. z 2018 r., poz. 1986,1603 i 2215), oraz zgodnie z zapisami ninieiszej SIWZ-

Wartoit szacunkowa zam|wienia nie przelvacza k*oty olveilonej w przepisach wydanych na

podstawie

art. I I ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieri publicznych

( Dz. U. z 2018 r., poz. 1986,1603 i 2215)

zatwierdzil n{+tf,lt*.6o 20le r.

Domu pomocy Spoleczrrej w Kocku

.............. :.{..yr r.r.t lW ok : Pq t p.+......

(podpis Dyrehora Domu Pomocy Spolecznej w Kock



Kock, luty 2019 r.

I Informacie wstenne
A. Informacie o zamawiaiacvm

Dom Pomocy Spolecznej im. Macieja Rataja w Kocku
ul. Tadeusza KoSciuszki l, 21-150 Kock

NIP: 714 l0 32 537,REGON: 001099503

nr telefonu (81) 859 1125, nr faksu (81) 8591125

Godziny urzgdowania:

poniedzialek- pi4tek godz.7.00 - 15.00.

Adres po czty elektronicznej : dpskock@poczta. onet.pl, zp@dpskock. pl

Strona intemetow a ZartawiajQce go : www. dp skoc k. pl

B. Okre5lenie tnbu nostepowania

l.Postgpowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia29 stycznia2D}4 - Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z
2018 r., poz. 1986,1603 i 2215), przepis6w wykonawczych wydanych na jej
podstawie, przepis6w ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z
2018 r. poz.1025), orazniniejszej Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zarn6wienia.

2.Zamawiaj4cy zastosuje art. 24 aa ust. I ustawy - najpierw dokona oceny ofert,
a nastgpnie zbada, czy Wykonawca, kt6rego oferta zostala oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu orv spelnia warunki udzialu
w postgpowaniu.

C. Zasadv uczestnictwa w postenowaniu

1. Ofertg moze z\o2y(, osoba frzyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadaj4ca osobowo3ci prawnej oraz podmioty te wystgpujqce wsp6lnie, o ile
spelniaj4 warunki okreslone w ustawie Prawo zam6wieri publicznych oraz w niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia, zwanej dalej specyfikacj4 lub w skr6cie
SIWZ.
2. Wykonawca jest zobowiqzany do zapoznania sig ze wszystkimi dokumentami
bgd4cymi integraln4 czgfici4 specyfikacji.
3. W celu prawidlowego sporz4dzenia oferty, Wykonawca powinien uzyskai wszystkie
niezbgdne informacje co do ryzyka, trudno3ci i wszelkich innych okolicznoSci, jakie
mogQ wyst4pii w trakcie realizacji zam6wienia.
4.Kuzdy Wykonawcamo2e zloLy(, tylko jedn4 ofertg na caloS6 przedmiotu zam6wienia.
5. Zarnawiaj4cy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania niniejszego

zam6wienia.
6. Zamawiajqcy nie przewiduje rozliczenia z Wykonawc4 w walutach obcych.



D. Snos6b porozumiewania sie zamawiaiacego z wvkonawcami

1. Wszelk4 korespondencjg do Zamawiaj4cego zwiyzan4 z niniejszym postgpowaniem

nalezy kierowad na adres: Dom Pomocy Spolecznej im. Macieja Rataja w Kocku
ul. Tadeusza KoSciuszki l, 21-150 Kock
NIP: 714 l0 32 537, REGON: 001099503

nr telefonu (81) 859 1125,
Godziny urzgdowania:

poniedzialek- pi4tek godz.7.00 - 15.00.

Adres poc^y elektronicznej : dpskock@.poczta.onet.pl, zp@dpskock.pl

Strona internetow a Zamawiaj4ce go : www. dp sko c k. p i

2. W postgpowaniu o udzielenie zam6wienia oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

informacje Zamawiajqcy i Wykonawcy przekazujE za poSrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r.-Prawo pocztowe (tj.
Dz.IJ.z 2017r. poz. 1481), osobi5cie, za poSrednictwem poslafca, lub przy uzyciu
Srodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o Swiadczeniu uslug drog4 elektronicznQ (tj. Dz.U. 22017 t. poz. l2l9).

3. W przypadku korespondencji kierowanej za poSrednictwem Srodk6w komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu uslug drog4

elektroniczn4,kuzda ze stron na24danie drugiej strony niezwlocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
4. Ofertg sklada sig pod rygorem niewazno3ci w formie pisemnej.
5. Zamawiaj4cy nie zastrzega,2e o udzielenie zam6wienia mog4 ubiega sig wyl4cznie
zaklady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, kt6rych dzialalnoS6,lub dzialalnoS6 ich
wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgd4 realizowaly zam6wienie, obejmuje

spoleczn4 i zawodow4 integracjg os6b bgd4cych czlonkami grup spolecznie

marginalizowanych, o kt6rych mowa w art. 22 ust.2 ustawy.
6. Oferta, zawiadomienia, oSwiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywarrc przez

Wykonawcg pisemnie winny by6 sktadane na adres:

Dom Pomocy Spolecznej im. Macieja Rataja w Kocku
Ul. Tadeusza KoSciuszki l,2l-I50 Kock
nr telefonu (81) 859 ll25, nr faksu (81) 8591125

Godziny urzgdowania:

poniedzialek- pi4tek godz.7.00 - 15.00.

Adres poczty elektronicznej : dpskock@,poczta. onet.pl, zp @.dpskock. p I

7. Zawiadomienia, o5wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcg
drog4 elektroniczn4 winny by6 kierowane na adres: dpskock@noczta.onet.pl, zp@dpskock.pl
8. Zamawiaj4cy nie wystgpowal dla niniejszego postgpowania o przyznanie Srodk6w
pochodz4cych z budzetu IJE oraz nie podlegaj4cych zwrotowi Srodk6w z pomocy udzielonej
przez paristwa czlonkowskie EFTA.
10. Zarnawiaj4cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

E. Informacia o mo2liwoSci zlo2enia oferfv cze5ciowei

Zarnawiaj4cy nie dopuszcza moZliwoSci skladania ofert czgSciowych w tym
postgpowaniu.
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F. Informacia o mo2liwoSci zlo2enia ofertv wariantowei

Zamawiajqcy nie dopuszcza moZliwoSci skladania ofert wariantowych.

G. Podwvkonawcv

l. Zarnawiaj4cy dopuszcza powierzenie wykonania czgsci zam6wienia podwykonawcom
i nie zastrzega obowi4zku osobistego wykonania przez Wykonawcg zadnej z praa

w ramach realizacji przedmiotu zam6wienia. Zamawiaiacv Lada. zeodnie z art. 36 a
ust. I i 36 b ust. I ustawv. wskazania przez Wvkonawce wg zalacznika nr 4 do SIWZ

podania firm podwvkonawc6w. Niezlozenie przedmiotowego oSwiadczenia

z
zam6wienia bez udzialu podwvkonawc6w. Powyzsze dotyczy r6wniez podmiotu, naz4lllvvvtwlll4 uwz qu&r4rq puuvv tAvrrsrtlvtt. . ""J r"-^^^^"--, ^^-

zdolnoSciach kt6rego wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w udzialu

w postgpowaniu dotycz4cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodovvych lub

doSwiadczenia.

2. W przypadku zam6wieri na roboty budowlane lub uslugi, kt6re maj4 by6 wykonane

w miejscu podlegaj4cym bezpoSredniemu nadzorowi Zamawiaj4cego, Zarnawiaj1cy

zaa4da, aby przed przyst4pieniem do wykonania zam6wienia wykonawca, o ile s4 juz

znane, podal nazry albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawc6w

i os6b do kontaktu z nimi, zazngalowranych w takie roboty budowlane lub uslugi.

Wykonawca zawiadamia zamawiaj4cego o wszelkich zmianach danych, o kt6rych mowa

w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zam6wienia, a takle przekazuje informacje na

temat nowych podwykonawc6w, kt6rym w pozniejszym okresie zamierza powierzyd

realizacjg rob6t budowlanych lub uslug.

3. Zamawiaj4cy mole 24dat informacji, o kt6rych mowa w pkt 2 powy2ei, w przypadku

zam6wieri na dostawy, uslugi inne niz dotycz1ce uslug, kt6re maj4 byi wykonane

w miejscu podlegaj4cym bezpoSredniemu nadzorowi zatnawiaj4cego, lub zam6wieri od

dostawc6w uczestnicz4cych w realizacji zam6wienia na roboty budowlane lub uslugi.

4. Jeaeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kt6rego zasoby

Wykonawca powolywal sig na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. I ustawy, w celu

wykazania spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowiqzany

wykaza(, Zamawiajqcemu, 2e proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz dotychczasowy podwykonawca,

kt6ry udostgpnial zasoby.

5. Wykonawca, kt6ry zamierzapowierzyd wykonanie czgSci zam6wienia podwykonawcy,
w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia z udzialu
w postgpowaniuo zamieSci informacje o podwykonawcach w oSwiadczeniu o kt6rym
mowa w III C.2.b SIWZ.

6. Jeaeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgSci zam6wienia na roboty budowlane
nast4pi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na 2qdarie Zamawiaj4cego przedstawia

oSwiadczenie, o kt6rym mowa w art. 25 a ust. I ustawy, lub oSwiadczenia lub inne



dokumenty potwierdzaj4ce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy,
o kt6rych mowa w IILC.2.b orazLII.E.Z SIWZ.

7. Jeaeli Zamawiajqcy stwierdzi, 2e wobec danego podwykonawcy zachodz4 podstawy

wykluczenia, Wykonawca zobowiqzany jest zastqpil tego podwykonawca lub

zrezy gnowa(, z powierzenia wykonania czgsci zam6wienia podwykonawcy.

8. Przepisy pkt 5 i 6 powyzej stosuje sig wobec dalszych podwykonawc6w.

9. Powierzenie wykonania czgsci zam6wienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnoSci za nale?yte wykonanie te go zam6wienia.

H. Obowiazek informacvinv z art. 13 RODO

Dotyczy danych osobowych osoby fizycznej zbieranych w zwrEzku z udzialem tej osoby

w postgpowaniu o udzielenie przedmiotowego zam6wienia, uzyskanych bezpoSrednio od tej

osoby.
Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporz1dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

20l6l6ig z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku

zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95l46lWE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO",

informujg, ze:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwatzanych jest Dom Pomocy

Spolecznej im. Macieja Rataja w Kocku, adres siedziby: ul. T. KoSciuszki 1,21-150 Kock.

Reprezentowany przezDyrektora, kontakt: tel. (81) 8591189, mail: dyrektor@dpskock.pl.

- JeSli ma pani/pan pytania dotycz4ce sposobu i zakresu przetwaruania Pani/Pana danych

osobowych w zakresie dziaNania Domu Pomocy Spolecznej w Kocku, a tak1e

przysluguj4cych Pani/Panu uprawnieh, mole sig Pani/Pan skontaktowai sig z Inspektorem

Ochrony Danych w Domu Pomocy Spolecznej za

inspektorochronydanych@dpskock.pl.

pomocq adresu

- pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgd4 na podstawie art. 6 ust. I lit. c RODO w celu

zwi4zanymz postgpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego nr DPS.A.5.2019 -
Wykonanie w formule ,rzaprojektuj i wybuduj": Budowa trzech odrgbnych kotlowni

gazowych zprzylyczami gazowymi w Domu Pomocy Spolecznej w obiektach Zespolu

palacowo-Parkowego w Kocku" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

podstawie przepis6w ustawY.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgd4 osoby lub podmioty, kt6rym udostqpniona

zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o:

1) art. 8 oraz art.96 ust. 3 ustawY,

2) ustawg z dnia6 wrzeSnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej, ponadto odbiorcami

Pani/Pana danych osobowych mog4 by6 organy wladzy publicznej oraz podmioty

wykonuj4ce zadania publiczne lub dzialajqce na zlecenie organ6w w\adzy publicznej,

w zakresie i w celach, kt6re wynikaj4 z przepis6w powszechnie obowiTuj4cego prawa; inne

podmioty, kt6re na podstawie stosownych um6w podpisanych z Domem Pomocy Spolecznej

w Kocku przetwarzaj4 dane osobowe dla kt6rych Administratorem jest Dom Pomocy

Spolecznej im. Macieja Rataja w Kocku, Reprezentowany ptzez Dyrektora'



- Pani/Pana dane osobowe bgd? przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. I ustawy , przezokres
4 lat od dnia zakoriczenia postgpowania o udzielenie zam6wienia, a je2eli czas trwania
umowy przek'racza 4lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy, a po
tym czasie przez okres wymagany przepisami powszechnie obowipuj4cego prawa,
w szczeg6lnoSci ze wzglgdu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badari
naukowych lub history czny ch lub cele statystyczne.
- Podanie przez Paniq/Pana danych osobowych jest obowi4zkowe, gdyz przeslankg
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Obowi4zek podania przez
Paniq/Pana danych osobowych bezpo6rednio Pani/Pana dotycz4cych jest wymogiem
ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy, zwi4zanym z udzialem w postgpowaniu
o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych
wynikaj4 z ustawy.
- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgd4 podejmowane w spos6b
zattomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
- Pani/Pana dane mog4 byd przetwarzane w spos6b zautomatyzowany i nie bgd4 profilowane.
- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Paniipana
dotycz4cych;

- na podstawie art. l6 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
.;

- na podstawie art.l8 RODO prawo Zqdarria od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeleniem przypadk6w, o kt6rych mowa w
art. l8 ust. 2 RODO**;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan,2e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczEcych narusza
przepisy RODO.

- Nie przysluguje Pani/Panu:

- w zwi4zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych
osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RoDo;
- na podstawie art. 2l RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdy? podstaw4 prawnq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art.6ust. I lit.cRODO.

- ll/yiainienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo2e skutkowat zmianq wyniku
postgpowania
o udzielenie zamfwienia publicznego ani zmianq postanowieri umowy w zalcresie
niezgodnym z ustawq oraz nie mo1e naruszat integralnoici protokolu oraz jego
zalqcznik6w.** llyjasnienie: prowo do ogroniczenia przetwarzania nie ma zastosowenia w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze irodkdw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, tub z uwagi na
waZne wzglgdy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa czlonkowskiego.

Administratorem danych osobowych obowi4zanym do spelnienia obowi4zku informacyjnego
z art. 13 RODO bgdzie w szczegolnoSci:



Zamawiaiacv - wzglgdem os6b frzycznych, od kt6rych dane osobowe bezpoSrednio
pozyskal. Dotyczy to w szczeg6lnoSci:
- wykonawcy bgd4cego osob4 ftzyczn4,
- wykonawcy bgd4cego osob4 frzycznq, prowadz4c4 jednoosobow4 dzialalnoSi gospodarczq
- pelnomocnika wykonawcy bgd4cego osob4 frzyczn4 (np. dane osobowe zartieszczone
w pelnomocnictwie),
- czlonka organu zarzqdzaj4cego wykonawcy, bgd4cego osob4 frzycznq (np. dane osobowe
zarnieszczone w informacji z KRK),
- osoby frzycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postgpowania o
udzielenie zam6wienia publicznego ;
Wvkonawca - wzglgdem os6b frzycznych, od kt6rych dane osobowe bezpoSrednio pozyskal.
Dotyczy to w szczeg6lnoSci:
- osoby frzycznej skierowanej do realizacji zam6wienia,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego bgd4c e go o sob4 frzy czn4,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego bgd4cego osob4 frzyczn4, prowadzqc4 jednoosobow4
dzialalnoSd gospodarcz4,
- pelnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego bgd4cego osob4 frzycznq, (np. dane
osobowe zarieszczone w pelnomocnictwie),
- czlonka organu zarzqdzajEcego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, bgd4cego osob4
fizyczn4(np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
Podwvkonawca/nodmiot trzeci - wzglgdem os6b fizycznych, od kt6rych dane osobowe
bezpoSrednio pozyskal.
Dotyczy to w szczeg6lnoSci osoby frzycznej skierowanej do realizacji zam6wienia.

II. Przedmiot zam6wienia i termin realizacii

A.Przedmiot zam6wienia
Przedmiotem zam6wienia jest zaprojektowanie i wykonanie w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj"
budowy trzech odrgbnych kotlowni gazowych z przyl4czarni gazowymi w Domu Pomocy
Spolecznej w obiektach Zespolu Palocowo-Parkowego w Kocku. Zam6wienie dotyczy Domu
Pomocy Spolecznej w Kocku, ul. Tadeusza KoSciuszki 1, 2l-I50 Kock, przedmiotowe
kotlownie b9d4 umieszczone w trzech budynkach A,B,C znajduj4cych sig na dzialce nr 577:

- budynek A: powierzchnia zabudowy 730 m2 , powierzchnia uzytkowa 933 m2 ,

kubatura 7091 m3, budynek 2 kondygnacyjny, podpiwniczony,
- budynek B: powierzchnia zabudowy 630 m2, powierzchnia uzytkowa 710 m2 ,
kubatura 6080 m3 , budynek 2 kondygnacyjny, podpiwniczony,
- budynek C: powierzchnia zabudowy 407 m2, powierzchnia uzl.tkowa 612 m2 ,

kubatura 4564 m3 , budynek 2 kondygnacyjny, podpiwniczony.
Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia stanowi program funkcjonalno-uZytkowy,
stanowi4cy zalqcznik do S IWZ.
Szczeg6lowe wymagania, za\ohetia i wltyczne zostaly za.warte w programie
fu nkcj onalno -uZytkowym.

Kod numeryczny Wsp6lnego Slownika Zam6wien (CPV) dla przedmiotowego zadaria:
7 1321200-6 Ustugi proj ektowania system6w grzewczy ch
44160000-9 Ruroci4gi, instalacje rurowe, rury, okladziny rurowe, rury i
podobne elementy
44621220-7 Kotly grzew cze centralnego ogrzewania
451 I 1300-1 Roboty rozbi6rkowe
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45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
4531 1 000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacj i elektrycznych
4531 6000-5 Instalowanie system6w oSwietleniolvych i sygnalizacyjnych
45330000-9 Roboty instalacyj ne, wodno-k analizacyjne i sanitarne
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe

Zakr es zam6wienia obej muj e:
Zakres zam6wienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej
i wykonawczej budowy trzech indywidualnych kotlowni gazowych kondensacyjnych, kt6re
obslugiwad bgd4 w zakresie c.o. i c.w.u. budynki oficyny zachodniej, wschodniej, gl6wnego
i budynku garaaowego Zespolu Palacowo - Parkowego w Kocku. Kotlownie zlokalizowane
bgd4 w wydzielonych pomieszczeniach na poddaszach kahdego z budynk6w. Do kazdej

z kotlowni doprowadzona bgdzie wewngtrzna instalacj a gazowa od szafki gazowej

indywidualnej dla kuzdego z budynk6w. Proponowana lokalizacja szafek gazowych zgodnie
z zaLqcznikiem rysunkowym (rys. nr 1).

Do budynku zachodniego doprowadzone jest przyl4cze gazu Sredniego ciSnienia,

zredukowanego do niskiego w szafce gazowej zabudowanej na elewacji budynku,
wyposazonej w reduktor ciSnienia gazui kurek gl6wny gazory.
Budynek oficyny wschodniej oraz gl6wny wymagaj4 montazu szafek gazowych
wyposazonych w reduktory Sredniego ciSnienia gaz'o oraz kurki gl6wne gazowe. Szafki
gazowe nale?y zamontowat na elewacjach budynku wschodniego i gl6wnego.

Doprowadzenie gazu Sredniego ci3nienia do szafek gazowych w gestii dostawcy gazu.

Zakres zadania obejmuje r6wniez wydzielenie pomieszczeri kotlowni na poddaszach (stropy

przedostatnich kondygnacji Zelbetowe) budynku gl6wnego, oficyny zachodniej i wschodniej
wraz z wykonaniem niezbgdnych instalacji. Proponowana lokalizacja pomieszczeri kotlowni
zgodnie z rys. nr 1.

Wydzielenie pomieszczeri kotlowni wymaga uzyskania na etapie sporz4dzania projektu
budowlanego i wykonawczego uzgodnieri zrzeczoznawc4 ds. p.poZ.
Zarnowienie obejmuje r6wniez montai glowic termostatycznych oraz zawor6w odcinajqco -
spustowych na gal1zkach powrotnych na wszystkich grzejnikach eksploatowanych w
obiektach Zespolu Palacowo - Parkowego

Przedmiot zam6wienia obejmuj e teL, migdzy innymi:
Oferta zlo2ona przez Wykonawc6w winna obejmowa6 komplet dostaw i uslug koniecznych
do kompleksowego wykonania zadania a2 do przekazaria Zamawiajqcemu przedmiot6w

umowy. Oferta powinna by(, zgodna z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym oraz

przepisami technicznymi w tym zakresie. Wykonawcazobowiqzany jest uj46 w swojej ofercie

r6wnie2 te dodatkowe roboty i elementy, kt6re nie zostaly wyszczeg6lnione w programie

funkcjonalno- uzytkowym, a sq wazne i niezbgdne do prawidlowego i poprawnego

funkcjonowania, stabilnego dzialania oraz wymaganych prac konserwacyjnych jak r6wniez

dla spelnienia gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziaNania.

ZamawiajEcy zobowiqzuje wykonawcg do przygotowania i zatwierdzenia koncepcji
projektowej w zakresie zastosowanych rozwiEzan. Zamawiajqcy wymaga przed\o2enia do

akceptacji projektu budowlanego przed zlo2eniem przez Wykonawcg wniosk6w o wydanie

decyzji wymaganych Prawem Budowlanym. Wykonawca zobligowany jest r6wnie2 do

przedlo2enia do akceptacji Zamawiajqcemu projektu wykonawczego oraz

specyfikacjitechnicznych wykonania i odbioru rob6t w celu sprawdzenia ich zgodnoSci z PFU

oraz wymogatni zawartymi w umowie.



Zam6wieniem objgty jest caly zakres prac zwiqzany z zaprojektowaniem (z wymaganymi
prawem uzgodnieniami i prawomocnymi decyzjami), wykonaniem i odbiorem rob6t.

Wszystkie urz4dzenia i instalacje wykonane w ramach realizacji niniejszego zadania muszq

spelniai wymagania w zakresie BHP, ochrony Srodowiska i ochrony ppol'
Wykonawcazobowi4zany jest do udzielenia gwarancji na caloS6 wykonanego zadaria.

Okres gwarancji obowi4zuje w okresie 5 lat od momentu uruchomienia i przekazaria do

uZytkowan ia poszczeg6lnych instalacj i.
Wymagany czas usunigcia awarii w okresie gwarancyjnym wynosi 48 godzin od momentu

prawidiowego zawiadomienia Wykonawcy i potwierdzeniaprzezniego przyjEciazgloszenia.

Terminy realizacji:
l. Termin rczpoczgciarealizacjiumowy ustala sig na dziefipodpisania umowy'

2. Termin zakohczenia realizicji umowy ustala sig na dziefi 30.09.2019 r. Ptzez termin ten

rozumie sig wykonanie przedmiotu umowy wraz z odbiorem koricowym i uzyskaniem

pozwolenia na uZ1'tkow anie, przy czym:.

z.t.Termin przekizarria koncepcji architektoniczno - budowlanej - w terminie I miesi4ca

od daty podpisania umowy.
2.2.Termin- prr"i*unia projektu budowlanego do pozwolenia na budowq - w terminie 4

miesigcy od daty podpisania umowy'

2.3.Termin przekazaniu proi"t tO* wykonawczych we wszystkich braw4ach- w terminie 4

miesigcy od daty podpisania umowy'

2.4.Termin prt"karinia projektu przyl4czy - w terminie 4 miesigcy od daty podpisania

umowy.
2.S.Termin zakofrczenia robot budowlanych - do dnia 20.09.2019 r'
2.6.Sprawowanie nadzoru autorskiego oa dniu rozpoczgcia rob6t budowlanych do dnia

uzyskania pozwolenia na uZytkowanie'

Klauzule spoleczne

1. Zarnawiaj4cy, stosownie do att. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudniania przez

wykonawca lub podwykonawcg na podstawie tToo,'y o pmca osob wykonuj4cych

wszystkie p.u.. p.ry uuao*ie kotlowni zwiqzane bezposrednio z tealizacj4 przedmiotu

zam6wienia z vtylqczeniem kadry kierowniczej'

2. Prace og6lnobudowlane, kt6rych dotyczqwymagania zatrudnienia na podstawie umowy

o praca przezwykonawca lub podwykonawca otou *yt onujEcych-czynnosci w trakcie

realizacji zamowienia - to wszystkie prace p:ty budowie -kotlowni' 
okreSlone

w dokumentacji projektowej, wykonywane bezposrednio na terenie budowy'

3. Wraz z kuizd4 faktur4 Wykonawca bqdzie sk]adal Zamawiaj4cemu oSwiadczenie

w formie pir.-n"3, odpo*i"dnio WykonawcV l_1! Podwykonawcy, 2e osoby kt6re

wykonywaly czynnosci, byly zatrudnione przez wykonawca albo podwykonawcg na

podstawie umowy o praca. oswiadcze nie zawierac bgdzie liczbg os6b, kt6re wykonywaly

te czynnoSci, imiona i nazwiska tych os6b, rgdzal umowy o praca i wymiar etatu oraz

podpis osoby uprawnionej do LtoZenia oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub

podwykonawcY.

4. wykonawca zobowi Pzmry jest zl.o2y6 oSwiadczenie kazdorazowo na Z4danie

Zatnawiai4cego w terminie wskazanym'ptzez Zamawiaj4cego, nie kr6tszym niZ 5 dni

roboczYch.
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5. NiezloZenie przez Wykonawcg oSwiadczeri, o kt6rych mowa powyZej w terminie
okreSlonym w Umowie, traktowane bgdzie jako niespelnienie przez Wykonawcg lub
Podwykonawca wymogu zatrudnienia os6b wykonuj4cych czynnoSci na podstawie
umowy o pracg, Postanowienia dotycz4ce kar umownych stosuje sig odpowiednio.

Na podstawie kompletnej wielobranzowej dokumentacji stanowi4cej przedmiot zam6wienia
powinien powsta6 obiekt spelniaj4cy wymagania wybranych przepis6w zwi4zanych
z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (ednolity tekst: Dz.U . z 2016 r., poz. 290)

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia2 wrze6nia 2004 r. w sprawie szczeg6lowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
oraz programu funkcjonalno u2ytkowego (tekst jednolityDz.U.z2013 r.,poz.ll29)

- Rozporz4dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunk6w
technicznych jakim powinny odpowiada6 budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r.,poz.1422)

- Rozporz4dzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia7.06.2010 roku w sprawie

ochrony przeciwpoaarowej budynk6w i innych obiekt6w budowlanych i teren6w (Dz. U. 22010 r.
Nr 109 poz.719)

- Rozporz4dzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia24.07 .2009 roku w
sprawie przeciwpoaarowego zaopatrzenia w wodg oraz drSg poZarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr
124, poz.l030)

- Rozporz4dzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 roku, w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpoZarowej (Dz. U. z

2015 r., poz.2ll7)

- Rozporz4dzenie Ministra Infrastruktury z dnia23 czerv,lca 2003 roku, w sprawie informacji
dotycz4cejbezpieczefrstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz.1l26)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 22016
r. , poz. 672 z p62n. zm.)

- Rozporz4dzenie Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie okreSlenia
przedsigwzigd mog4cychznaczqco oddzialywad na Srodowisko (tekst jednolity: Dz.U.22076,
poz.7l),

- Ustawa z dnia l0 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr
89, poz.625 z p62n. zm.),

- PROGRAM FLTNKCJONALNO- UZYTKO WY :,,Kotlow nia gazow a gminnego budynku
zlokalizowanego przy ul. Parkowa 2 w Borowie"

- Wszystkie inne nie wymienione, a aktualnie obowi4zuj4ce akty prawne.

B. Termin wvkonania zamrfwienia
Termin zakonczeniarealizacji umowy: od dnia 30.09.2019 r.rprzy czym:

- przekazanie koncepcji architektoniczno - budowlanej - w terminie 1 miesi4ca od daty
podpisania umowy,
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- przekazanie projektu budowlanego do pozwolenia na budowg - w terminie 4 miesigcy od

daty podpisania umowy,

- przekazanie projekt6w wykonawczych we wszystkich branzach - w terminie 4 miesigcy od

daty podpisania umowy,

- przekazanie uzgodnionych projekt6w przylyczy - w terminie 4 miesigcy od daty podpisania

umowy.

- termin zakoirczenia rob6t budowlanych - do dnia 20.09.2019 r.

C. Gwarancia
Wykona*ca udzieli Zamawiaiqcemu gwarancji na wykonane roboty na okres nie kr6tszy ni760

miesigcy.

UWAGA -Rozszerzony okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert'

D. Informacia o powt6rzeniu zam6wieri

zamawiajqcy nie ptro"io".i. udzielenia zam6wieri, o kt6rych mowa w art' 67 ust' I pkt 6

ustawy.

III. Informacie o charakterze prawnvm. ekonomicznYm' finansowVm i technicznvm

1. O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegad sig Wykonawcy' kt6rzy:

l) nie Podlegaj4 wYkluczeniu;

2) spelniaj4 warunki udzialu w postqpowaniu dotycz4ce:

a) kompetencji lub uprawnieri do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej'

o ile wynika to z odrqbnych przepis6w:

Zamawiaj qc y n ie o kre5 la przedmi otowe go warunku'

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiaiqc y n ie o kres la prze dmiotowe go warunku'

c) zdolnoSci technicznej lub zawodowej:

c.1) Wykonawcy:
O .rari"t"nie zam6wienia mog4 ubiega6 sig WykonuYtyl kt6rzy:

pehia ww *u*n"kj",.li z|oTy oSwiadczenie

wykonawcy o spelnieniu warunk6w udzialu *3o-::?,ry::i::

Ozq i aoSwiadczenie.do wYkonania
- ,., r^*.'l^ oo^rniclrfiri i rwhrrdui'##|:lH' j#:ii';i,;#;;-#;ffi I;l;,,:-arbowrormurezaprojektujiwvbuduj. ^1--^^:^ ^.+orninh nienirr 7et nrz.ed;ffi";i"ffifilJ"^*r;;';;-i"1v b,,Jo*ru,'.,y "f'..:: -"'i1li'^._lii:"':,Y.:1i*ililf i:trffiiili#;.";;r"r'.rioklesf "Y:1'^:.1Yi::*::T:3 

j"i:::*:''i;'-,'ilT
:il#::;"1i":iilt": 2 rob6t budowlanyctr, ti. budowv/przebudowv/ modemizacji sieci

.^,*^t^: l^+., i ,-ioisnq .rnrLnnania
l[.,::?# #'.'#;"i.n, ;;;'r;;;i.* t.r, rodzaju i wartosci, daty i miejsca wvkonania

- -^LA+ ^l..odlqiqnrroh a.zv rohotvi#:T#ff# JJ#oao* a"iv.ri.v.h najwlzn]e.lszycrr rob6t, okreslaj4cvch, czv robotv
.: : --^..,:,{}^",^ ,r|nrinznne' takim

i:*r":":#-frT;;u.," ,goani e t tasadaii sztuii budowlanej i prawidlowo ukoriczone; takim
1.L



dowodem moae byi poSwiadczenie lub inne dokumenty - jeheli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskai poSwiadczenia.

-dysponuj4 odpowiednim potencialem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania
zam6wienia:
Zamawiaj4cy uzna, iZ wykonawca dysponuje niezbgdnym potencjalem technicznym, je2eli

zloty oSwiadczenie o spelnieniu warunk6w udzialu w postgpowaniu.
Zamawiajqcy vzna, iz wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania
zam6wienia, je2eli wykonawca wykuZe sig dysponowaniem minimum 1 osob4, kt6ra bgdzie

uczestniczyi w wykonaniu zam6wienia, poprzez kierowanie robotami budowlanymi tj.
pelni4c4 funkcjg kierownika rob6t, legitymuj4c4 sig uprawnieniami budowlanymi do

kierowania robotami w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalancji i urz4dzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci4golvych i kanalizacyjnych bez ograniczen

wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, doSwiadczenia (minimum 5 lat
doSwiadczenia w pelnieniu funkcji kierownika budowy lub rob6t) i wyksztalcenia
niezbgdnych do wykonania zam6wieni a a tak2e zakresu wykonywanych przez nie czynnoSci,

oraz informacjq o podstawie do dysponowania tymi osobami. Ponadto zanawiajqcy uzna, i2

wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zam6wienia, jeheli wykonawca
wykaze sig dysponowaniem minimum I osob4, kt6ra bgdzie uprawniona do prac przy

zabyach.
-slrtuacja ekonomiczna i finansowa w)'konawcy. zapewniajEca wykonanie zam6wienia:

ZamawiajEcy vzna, iz wykonawca znajduje sig w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniajqcej wykonanie zam6wienia (przy zaloheniu,2e zaplata za wykonanie zam6wienia

dokonana bgdzie zgodnie z tresci4 projektu umowy zal4czonej do SIWZ) jezeli przdlo?y
informacjg banku lub sp6ldzielczej kasy oszczgdnoSciowo-kredytowej, w kt6rych
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzaj4cej wysokoSd posiadanych Srodk6w finansowych
lub zdolnoSd kredytow4 wykonawcy o lqcznej kwocie minimum 400 tys. zlotych brutto,
wystawionej nie wczeSniej niz 3 miesi1ce przed uplywem terminu skladania ofert.

2. Zamawiaj4cy mo2e, na kazdym etapie postgpowania, uzna6, ze Wykonawca nie posiada

wymaganych zdolnoSci, jeZeli zaangazowanie zasob6w technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsigwzigcia gospodarcze Wykonawcy moze miei negatywny

wptyw na r ealizacjg zam6wienia.

3. W przypadku Wykonawc6w polegaj4cych na zasobach innych podmiot6w, na zasadach

okreSlonych w art. 22a ustav,ry - Inn)' podmiot. na zasobach kt6rego polega Wvkonawca
na zasadach okreslonlrch w art. 22a ustawy. musi wykazai samodzielnie. 2e spelnia
warunek okreSlony w lll.A.1 .2)c )c. I ) SIWZ.

4. W przypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia:

- warunek okreSlony w III.A.l.2)c)c.1) SIWZ musi by6 spelniony w caloSci przez
jednego z Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o zam6wienie (eden lub kazdy
z podmiot6w musi posiada6 samodzielnie wymagane doSwiadczenie, nie podlega
sumowaniu doSwiadczenie Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o zam6wienie),

- warunek okreSlony w III.A. 1.2)c)c.2) SIWZ zostanie spelniony jeheli co najmniej jeden

z Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o zam6wienie potwierdzi, i2 spelnia ww.
warunek lub Wykonawcy wsp6lnie potwierdz4,2e spelniaj4 powylszy warunek.
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B. Przeslanki wvkluczenia Wvkonawc6w

l. Z postgpowania o udzielenie zam6wienia wyklucza sig Wykonawcg, w stosunku do
kt6rego zachodzi kt6rakolwiek z okolicznoSci, o kt6rych mowa w art. 24 ust. lpkt 12 - 23
ustawy.
2. Wykluczenie Wykonawcy nastgpuje zgodnie z art.24 ust. 7 ustawy.
3. Wykonawca, kt6ry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. I pkt 13 i 14 oraz 16-
20 ustawy, mo2e przedstawi6 dowody na too ze podjgte przez niego Srodki s4 wystarczaj4ce
do wykazania jego rzetelnoSci , w szczeg6lnoSci udowodnii naprawienie szkody wyrz4dzonej
przestgpstwem lub przestgpstwem skarbowym, zadoSiuczynienie pienigZne za doznan4
krzywdg lub naprawienie szkody, wyczerpuj4ce wyjaSnienie stanu faktycznego oraz
wsp6lprac9 z organami Scigania oraz podjgcie konkretnych Srodk6w technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, kt6re s4 odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestgpstwom
lub przestgpstwom skarbowym lub nieprawidlowemu postgpowaniu Wykonawcy. Regulacji,
o kt6rej mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje sig, je2eli wobec Wykonawcy, bgd4cego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sqdu zakaz ubiegania sig
o udzielenie zam6wienia oraz nie uplyn4l okreSlony w tym wyroku okres obowi4zywania
tego zakazu.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeZeli Zamawiaj1cy, uwzglgdniaj4c wagg
i szczeg6lne okolicznoSci czynu Wykonawcy,uznazawystarczaj4ce dowody przedstawione
na podstawie pkt. III.B.4 SIWZ.
5. Zamawiajqcy mo2e wykluczyd Wykonawcg na kazdym etapie postgpowania o udzielenie
zam6wienia.

C. Wvkaz o5wiadczeri lub dokument6w potwierdzaiacvch spelnianie warunk6w udzialu
w postepowaniu. brak podstaw wvkluczenia i innvch dokument6w wvmaganvch
w postepowaniu

l. Zamawiaj4cy wymaga w niniejsrym postgpowaniu wypelnionego formularza oferty
o treSci zgodnej zewzorem stanowi4cym Zal4cznrk nr I do SIWZ.
UWAGA !!!
W przypadku, gdy Wykonawca ubiega sig o punkty w kryterium ,,DoSwiadczenie gl6wnego
projektanta",,,DoSwiadczenie kierownika budowy", zobowiazanv iest w6wczas zloivt
wraz z oferta odpowiednio Zal4cznrk nr l2A i/lub 128 do SIWZ.

2. Ponadto do oferty naleLy zalqczy(,z
a) aktualne nadzien skladania ofert oSwiadczenie Wykonawcy stanowi4ce wstgpne
potwierdzenie ze Wykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, o treSci zgodnej ze

wzorem stanowi4cym Zalqcznik nr 2 do SIWZ,

b) aktualne nadziefi skladania ofert oSwiadczenie Wykonawcy stanowi4ce wstgpne
potwierdzenie,2e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postgpowania, o treSci zgodnej ze

wzorem stanowi4cym ZalEcznik nr 3 do SIWZ,

c) oSwiadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, wraz ze wskazaniem czgSci zam6wienia
kt6rych wykonanie zarrierza powierzy6 podwykonawcom oraz z podaniem firm
podwykonawc6w lub informacj4 o samodzielnym wykonaniu zam6wienia, o treSci zgodnej ze

wzorem stanowi4cym Zalqcznrk nr 4 do SIWZ,



d) dokument (np. pelnomocnictwo, odpis z wlaSciwego rejestru, np. Krajowego Rejestru
S4dowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o DzialalnoSci
GospodarczejRzeczypospolitej Polskiej lub umowa sp6lki cywilnej, itp.) potwierdzaj1cy,
i2 oferta zostala podpisana przez osobg/y uprawniona,le do reprezentowania Wykonawcy,
jezeli nie wynika to z innych dokument6w zil.1czonych do oferty, w przypadku
pelnomocnictwa, do oferty nale2y zal4czy(, oryginal pelnomocnictwa lub kopig
pelnomocnictwa potwierdzon4 notarialnie; - pelnomocnictwo do reprezentowania wszystkich
Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia, ewentualnie umowa
o wsp6ldzialaniu, z kt6rej bgdzie wynika6 przedmiotowe pelnomocnictwo, pelnomocnik
mole byi ustanowiony do reprezentowania Wykonawc6w w postgpowaniu albo do

reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy. Pelnomocnictwo winno by(, za\4czone
w formie oryginalu lub notarialnie po6wiadczonej kopii.

e) kopig poSwiadczon4zazgodnofil z oryginalem potwierdzenia wniesienia wadium,
dokument wadium naleLry dolqczy(, do oferty w oryginale, a kserokopig potwierdzenia
zloleniawadium wrazz kserokopi4 dokumentu wadium nale2y dol4czyt, do ofety;
f) w przypadku gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spelnienia warunk6w udzialu
w postgpowaniu, polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w na zasadach

okreSlonych w art. 22a ustawy, musi udowodnii Zamawiajqcemu, 2e realizuj1c zam6wienie
bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lno6ci przedstawiaj4c

zobowi4zanie tych podmiot6w, potwierdzajqcego oddanie do dyspozycji Wykonawcy
niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia.
W odniesieniu do warunk6w dotycz4cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doSwiadczenia. Wvkonawcv mosa polesad na zdolno5ciach innvch podmiot6w. ieSli
podmioty te zrealizuia robotv budowlane, do realizacji kttirych te zdolno5ci sa

wymagane UWAGA - Wykonawca zobowi4zany jest wykaza6 wrv. podmiot
w o5wiadczeniu Wykonawcy o podwykonawcach, o tre5ci zgodnej ze wzorem
stanowi4cym Zal4cznik nr 4 do SIWZ
Wykonawca wykaze, 2a bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami w stopniu

umoZliwiajEcym nale|yte wykonanie zam6wienia publicznego orM ze stosunek l4czqcy
Wykonawc A z tymi podmiotami gwarantuj e rzeczywisty dostgp do ich zasob6w.

Powyaszy dokument powinien zawierat informacje dotycz4ce w szczegolnoSci:

1) zakresu dostgpnych Wykonawcy zasob6w innego podmiotu

2) sposobu wykorzystania zasob6w innego podmiotu, przez Wykonawcg,PrzY
wykonaniu zam6wienia

3) zakresu i okresu udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia

4) czy podmiot, na zdolnoSciach kt6rego Wykonawca polega w odniesieniu do

warunk6w udzialu w postgpowaniu dotycz4cych doSwiadczenia, zrealizuje czynnoSci, kt6rych
wskazane zdolnoSci dotycz4 @zy bgdziebraludzial w wykonaniu zam6wienia).

PowyZszy dokument nale|y przygotowad wg wzoru stanowi4cego Zal4cznik nr 10 do SIWZ

UWAGA
W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji
z otwarcia ofert, Wykonawca zobowi4zany jest przekaza(. Zamawiajecemu (bez

wezwania) oSwiadczenie o przynaleznoSci lub braku przynalehnoSci do tej samej grupy

kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. I pkt 23 ustawy - wg wzoru okreSlonego w pkt I
Zal4cznika rv 8 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oSwiadczenia Wykonawca moze

przedstawi6 dowody, ze powi4zania z innym wykonawc4 nie prowadz4 do zakl6cenia

konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego.



Wykonawca, kt6rv nie przvnaleiv do 2adnei erupy kapitalowei. moze zloIy(, ww.
o6wiadczenie wraz z ofertq - nale|y w6wczas zlotyt ww. oiwiadczenie o treSci okreSlonej
w pkt 2 Zal4cznika nr 8 do SIWZ.

2. Wykaz o5wiadczerfi lub dokument6w, jakie na wezwanie Zamawiaj4cego maje
dostarcry6 Wykonawcy w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu
w postgpowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postgpowania.

3.1. Wykaz oSwiadczeri lub dokument6w potwierdzaj4cych spelnianie warunk6w
udzialu w postgpowaniu, o kt6rych mowa w pkt III.A.2.c SIWZ:
a) wykaz rob6t budowlanych wykonanych nie wcze6niej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uplywem terminu skladania ofert albo wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu,
a je2eli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartoSci, daty, miejsca wykonania i podmiot6w, na rzecz kt6rych roboty te zostaly
wykonane,
z zal4czeniem dowod6w okreSlaj4cych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie,
w szczeg6lnoSci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidlowo ukoriczone, przy czym dowodami, o kt6rych mowa, s4 referencje
b4dz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt6rego roboty budowlane byly
wykonywane, a je2eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskad tych dokument6w - inne dokumenty, w zakresie wymaganym
w punkcie III.A.l .2)clc.1) SIWZ - v,,ykv rob6t stanowi zal4cznik nr 9 do SIWZ,
- Jeheli wykaz, oSwiadczenia lub inne zlo2one przez Wykonawcg dokumenty, o kt6rych
mowa w pkt III.C.3.3.l.a) SIWZ budz4 w4tpliwoSci zamawiajQcego, mohe on zwr6ci6 sig

bezpo3rednio do wlaSciwego podmiotu, na rzecz kt6rego roboty budowlane byly wykonane,

o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

- Wykonawca nie jest obowiqzany do zlolenia oSwiadczef lub dokument6w
potwierdzaj4cych okolicznoSci, o kt6rych mowa w art. 25 ust. 1 pkt I i 3 ustawy, je2eli

Zamawiajqcy posiada oSwiadczenia lub dokumenty dotyczqce tego Wykonawcy lub mo2e je
uzyska6 za pomocq bezplatnych i og6lnodostgpnych baz danych, w szczeg6lno6ci rejestr6w
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnoSci

podmiot6w realizuj4cych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. lll4 oraz z 2016 r. poz.

352 ze zm.\.

b) wykaz os6b skierowanych przez wykonawcg do realizacji zam6wienia publicznego, w
szczeg6lnoSci odpowiedzialnych za Swiadczenie uslug, kontrolg jakoSci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawniefi, doSwiadczenia niezbgdnych do wykonania zarn6wienia publicznego, a tak2e
zakresu wykonywanych przez nie czynnoSci oraz informacj4 o podstawie do dysponowania
tymi osobami, w zakresie wymaganym w punkcie III.A.1.2)c)c.2) SIWZ - wykaz os6b
stanowi zalqcznrk nr l0 do SIWZ.
Uwaga!
Zamawiaj4cy mo2e:
- jezelijest to niezbgdne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postgpowania o udzielenie
zam6wienia, nakaitdym etapie postgpowania wezwad Wykonawc6w do zlo2enia wszystkich
lub niekt6rych oSwiadczeri lub dokument6w potwierdzajqcych, ze nie podlegaj4 wykluczeniu
lub spelniaj4 warunki udzialu w postgpowaniu, a jeZeli zachodzq uzasadnione podstawy do
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uznania, 2e zloaone uprzednio oSwiadczenia lub dokumenty nie s4 ju2 aktualne, do zlohenia
aktualnych oSwiadczeri lub dokument6w.
W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie maj4 przepisy rozporz4dzenia Ministra

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich mohe 24da(,

zamawiaj4cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mog4 by6 skladane (Dz.U. z
2016 r., poz. 1126).

4. Inne dokumenty lub o5wiadczenia wymagane w postgpowaniu
W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowi4ce tajemnicg przedsigbiorstwa,

Wykonawca zobowiqzany jest do zlohenia wraz z ofert4 dowod6w, o kt6rych mowa w pkt
VIIC SIWZ.

D. Informacie dla Wvkonawcriw nolesaiacvch na zasobach innvch nodmiot6w. na
zasadach okre5lonvch w art.22a ustawv.

l. Wykonawcamoae w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu,

w stosownych sytuacj ach oraz w odniesieniu do zam6wienia, lub jego czgSci, polegad na

zdolnoSciach technicznych lub zawodowych innych podmiot6w, niezaleznie od charakteru
prawnego lqcz4cych go z nim stosunk6w prawnych.
2. Wykonawca, kt6ry polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w, musi

udowodnii zartawiajqcemu, 2e realizuj1c zamowienie, bgdzie dysponowal niezbgdnymi

zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnoSci przedstawiaj4c zobowiqzanie tych podmiot6w
do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia,
zgodnie zllI.D.9 SIWZ.
3. Zamawiaj1cy oceni, czy udostgpniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnoSci
techniczne lub, pozwalaj4 na wykazanie przez Wykonawca spelniania warunk6w udzialu
w postgpowaniu oraz zbada, czy nie zachodzq wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o kt6rych mowa w art. 24 ust. I pkt 1322.
4. W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do5wiadczenia, Wykonawcy mog4 polegad na zdolnoSciach innych podmiotriw, ie5li
podmiotv te zrealizuia roboty budowlane. do realizacii kt6rvch te zdolnoSci sa

wvmagane. Wvkonawca zobowiazanv iest wvkazad ww. nodmiot w oSwiadczeniu
Wvkonawcv o podwvkonawcach. o tre5ci zgodnei ze wzorem stanowiacvm Zalacznik nr
4 do SIWZ.
Niezlozenie przedmiotowego oSwiadczenia r6wnoznaczne jest z deklaracj4 Wykonawcy
o real izowaniu przedmiotowe go zam6wieni a bez udzialu podwykonawc6w.

5. Nie podlesa laczeniu doSwiadczenie Wvkonawcv i doSwiadczenie innego nodmiotu.
na zasobach ktrirego polega Wvkonawca. Innv podmiot. na zasobach kt6rego polega

Wvkonawca na zasadach okreSlonvch w art. 22a ustawv. musi wykazad samodzielnie.2e
spelnia warunek okreSlonv w III.A. 1.2)c)c. I ) SIWZ.
6. Jezeli zdolnoSci techniczne lub zawodowe podmiotu, na kt6rego zdolnoSciach polega
Wykonawca, nie potwierdzaj4 spelnienia przez Wykonawcg warunk6w udzialu
w postgpowaniu lub zachodz4 wobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia, Zarnawiaj4cy
za24da, aby Wykonawca w terminie okreSlonym przezZamawiaj4cego:
a) zast4pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowi4zal sig do osobistego wykonania odpowiedniej czgSci zam6wienia, jeleli wykahe
zdolnoSci techniczne lub zawodowe, o kt6rych mowa w pkt Ill.D.1 SIWZ.
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7. Wykonawca, kt6ry powoluje sig na zasoby innych podmiotrfw, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim
powoluje sig na ich zasoby, warunk6w udzia\u w postgpowaniu zamieszcza informacje
o tych podmiotach w o5wiadczeniu, o kt6rym mowa w III.C.2.b. SIWZ.
8. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie maj4 przepisy rozporz4dzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokument6w, jakich moze
Zqda(, zamawiajEcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mog4 by6 skladane
(Dz. U. 2 2016 r., poz. l 126).
9. W przypadku gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spelnienia warunk6w udzialu
w postgpowaniu, polega na zdolno5ciach lub sytuacji innych podmiot6w na zasadach
okreSlonych w art. 22 a ustary, musi udowodnii Zamawiajqcemu, 2e realizujqc zam6wienie
bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnoSci przedstawiaj4c
zobowiazania tych podmiot6w, potwierdzaj4cego oddanie do dyspozycji Wykonawcy
niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia. Wykonawca wykuze, ze bgdzis
dysponowal niezbgdnymi zasobami w stopniu umoZliwiaj qcym nale2yte wykonanie
zam6wienia publicznego oraz 2e stosunek \1cz4cy Wykonawcg z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostgp do ich zasob6w.

PowyZszy dokument powinien zawierac informacje dotycz4ce w szczegllnoSci:
- zakresu dostgpnych Wykonawcy zasob6w innego podmiotu,
- sposobu wykorzystania zasob6w innego podmiotu, przez Wykonawcg, przy

wykonaniu zam6wienia,
- zakresu i okresu udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia,
- czy podmiot, na zdolnoSciach kt6rego Wykonawca polega w odniesieniu do

warunk6w udzialu w postgpowaniu dotycz4cych doSwiadczenia, zrealizuje
czynnoSci, kt6rych wskazane zdolno6ci dotyczq (czy bgdzie bral udzial
w wykonaniu zam6wienia).

Powylszy dokument nale|y przygotowai wg wzoru stanowi4cego Zal4cznik nr l0 do SIWZ.

E. Informacie dla Wvkonawc6w. kt6rzv zamierzaia powierzvd rwkonanie cze6ci
zam6wienia nodwvkonawcom.

1. Wykonawca, kt6ry zamierza powierzyi wykonanie czgsci zam6wienia podwykonawcom,
na etapie postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego iest zobowiazanv zloLvd wraz
z oferta o5wiadczenie Wvkonawcv o podwvkonawcach. wraz ze wskazaniem czesci
zamriwienia. kt6rvch rwkonanie zamierza powierzvd podwvkonawcom oraz z podaniem
firm podwykonawc6w, o tredci zgodnej ze wzorem stanowi4cym zalqcznik nr 4 do SIWZ.
OSwiadczenie naleZy zloLy(, w oryginale
Niezlo2enie nrzedmiotowego oSwiadczenia r6wnoznaczne iest z deklaracia Wvkonawcv
o realizowaniu nrzedmiotowego zam6wienia bez udzialu nodwvkonawc6w.
Powy2sze dotyczy r6wnie2 podmiotu, na zdolno6ciach kt6rego wykonawca polega
w odniesieniu do warunk6w udzialu w postgpowaniu dotycz4cych wyksztalcenia, kwalifikacji
zawodowych lub do6wiadczenia.
2. Wykonawca, kt6ry zamierza powierzy6 wykonanie czgsci zam6wienia podwykonawcom,
w celu wykazaniabraku istnienia wobec nich podstaw wykluczeniazudzialuw postgpowaniu
sklada wraz z ofert4 oSwiadczenie, o kt6rym mowa w III.C.2.b SIWZ wg wzoru okreSlonego
w zal4cznrku nr 3 do SIWZ. w kt6rym zamieszczainformacjg o tych podwykonawcach.

F. Informacja dla Wykonawc6w wsptflnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia
(sp6lka cywilna/konsorcjum)
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1. W przypadku skladania oferty przez podmioty wystgpuj4ce wsp6lnie:
a) podmioty wystgpujqce wsp6lnie zobowi1zane s4 do ustanowienia w formie pisemnej

Pelnomocnika reprezentuj4cego ich w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia albo
reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam6wienia
publicznego;

b) pelnomocnictwo nale2y dol4czy(, do oferty w formie oryginalu lub kserokopii
poSwiadczonej notarialnie za zgodnofi( z oryginalem, podpisane przez wszystkie
upowaznione do tego osoby wskazane w rejestrach wlaSciwych dla poszczeg6lnych

wykonawc6w (KRS, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji
o DzialalnoSci Gospodarczej). Wiw pelnomocnictwo powinno zawierat
w szcze golno Sci wskazanie :

- postgpowania o zam6wienie publiczne, kt6rego dotyczy,

- wszystkich Wykonawc6w ubiegaj4cych sig wsp6lnie o udzielenie zam6wienia
publicznego,

- ustanowionego Pelnomocnika oraz zakresu jego umocowania;
c) kopie dokument6w dotycz1ce Wykonawcy (czlonka konsorcjum) musz4 byi

poSwiadczone za zgodnoSi z oryginalemprzez tego Wykonawcg, kt6rego dotycz4 lub
Pelnomocnika;

d) korespondencja prowadzona bgdzie przez Zarnawiaj4cego wylqcznie
z Pelnomocnikiem, kt6rego adres nalezy wpisa6 w formularzu oferty;

e) Zamawiaj4cy moae zal4dat przed zawarciem umowy w sprawie zam6wienia
publicznego umowy reguluj4cej wsp6lprac9 podmiot6w wystgpuj4cych wsp6lnie;

f) w przypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o udzielenie zam6wienia, zaden

z nich nie moze podlegai wykluczeniu z powodu niespelniania warunk6w, o kt6rych
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, oraz o kt6rych mowa w pkt III.B.2 SIWZ, natomiast

spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu Wykonawcy wykazuj4 zgodnie z pkt

III.A.I SIWZ:
g) w przypadku wsp6lnego ubiegania sig o zam6wienie przez Wykonawc6w,

oSwiadczenie, o kt6rym mowa w pkt. Ill.C.2.a i b SIWZ sklada kuzdy z Wykonawc6w
wsp6lnie ubiegaj4cych sig o zam6wienie. Dokumenty te potwierdzaj4 spelnianie

warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
kt6rym kuzdy z Wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu

oraz brak podstaw do wykluczenia;
h) w przypadku wsp6lnego ubiegania sig o zam6wienie przez Wykonawc6w oSwiadczenie

o przynaleznoSci / braku przynale2noSci do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rym
mowa w pkt. IILC.4 SIWZ sklada kazdy z Wykonawc6w.

i) W przypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajEcych sig o udzielenie zam6wienia:
- warunek okreSlony w IILA.1 .2)c)c.l ) SIWZ musi by6 spelniony w caloSci przez

jednego z Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o zam6wienie (eden lub kazdy

z podmiot6w musi posiadai samodzielnie wymagane doSwiadczenie, nie podlega

sumowaniu doSwiadczenie Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o zam6wienie),

- warunek okreslony w III.A. I .2)c )c.2) SIWZ zostanie spelniony jezeli co najmniej jeden

z Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o zam6wienie potwierdzi, i2 spelnia ww.

warunek lub Wykonawcy wsp6lnie potwierdzq,2e spelniaj4 pov,ryLszy warunek.
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l.

j) W przypadku wsp6lnego ubiegania sig o zam6wienie przez Wykonawc6w s4 oni
zobowi4zani na wezwanie Zarnawiaj4cego zloLyt, dokumenty i oSwiadczenia, o kt6rych
mowa w pkt. III.C.7 SIWZ, przy czym:
1) dokumenty i oSwiadczenia o kt6rych mowa w pkt III.C.3.3.I. SIWZ sklada

odpowiednio Wykonawca, kt6ry wykazuje spelnianie warunku, w zakresie i na

zasadach opisanych w pkt III.A.1 .2)c )c. I i c.2 SIWZ.

IV Opis sposobu obliczania cenv ofertv

Wykonawca okreSla ceng realizacji zam6wienia poprzez wskazanie w formularzu oferty
ceny brutto (z naleanym podatkiem VAT). Cena za wykonanie zam6wienia musi by6

kompletna, jednoznaczna i ostateczna. W cenie powinien byd uwzglgdniony podatek od
towar6w i uslug naliczony zgodnie z przepisami obowi4zuj4cymi w tym zakresie, tj.
zgodnie z ustaw4 z dnia I I marca 2004 r. o podatku od towar6w i uslug (tj. Dz.U. 22018
r. poz.2174). Prawidlowe ustalenie podatku VAT naleZy do obowi4zk6w Wykonawcy.
Podana w ofercie cena ofertowa za realizacjE przedmiotu zam6wienia jest cenQ

ryczaltow4 (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).
Wynagrodzenie ryczahowe oznacza, 2e Wykonawca nie mohe zqdat podwyzszenia

wynagrodzenia, chociuhby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie(,

rozmiaru i koszt6w prac. Wykonawca przygotowuj4c ofertg, poza pracami wynikaj4cymi
z opisu przedmiotu zam6wienia, programu funkcjonalno-uzytkowego oraz wzoru
umowy, powinien przewidziei inne okolicznoSci, jakie towarzysz1 lub mog4
towarzyszy6 wykonaniu zam6wienia zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami.

Niedoszacowanie, pominigcie orazbrak rozpoznaria zakresu zam6wienia nie moZe by6

podstaw4 do z4dania podwy2szenia wynagrodzenia ryczaltowego.
Konsekwencj4 ryczahowego rozliczenia wynagradzania jest to, ze Wykonawca
wyloniony w postgpowaniu zobowiqzany jest do wykonania za cenQ ryczahow4 zakresu

rob6t wyznaczonego tresci4 dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t. Wykonawca zam6wienia musi przewidziei wszystkie
czynnoSci i okolicznoSci, kt6re mog4 wplynq6 na ceng zam6wienia i uwzglgdnid je w
ofercie.
Wynagrodzenie ryczaltoweo o kt6rym mowa w pkt I w szczeg6lnoSci obejmuje
nastgpuj4ce koszty: opracowania dokumentacji wraz z kosztami nadzoru autorskiego,
przeniesienia autorskich praw maj4tkowychi zezwolenie na wykonywanie praw
zalehnych do dokumentacji, koszt noSnik6w, o kt6rych mowa w $ 24 ust. 3 wzoru
umowy, wszelkich rob6t przygotowawczych, porz4dkowych, projektu organizacji terenu
budowy wrazz organizacjqip62niejsz4likwidacj4, wszelkie koszty utrzymania zaplecza
budowy, obslugi geodezyjnej, koszty zwi4zane z odbiorami wykonanych rob6t, koszty
zwi4zane z uzyskiwaniemprzezZarnawiaj4cego pozwolenia na uZytkowanie, dozorem
terenu budowy w tym okresie, szkoleri pracownik6w uZytkownika obiektu oraz inne
koszty wynikaj4ce z niniejszej Umowy, a niezbgdne do osi4gnigcia rezultatu Umowy.
W pkt I formularza oferty Wykonawca zobowi4zany jest wskaza6 ceng ryczaltow4
brutto za wykonie przedmiotowego zam6wienia. Ponadto Wykonawca zobowiqzany
jest w ppkt 1.1), 1.2) i 1.3) formularza oferty wykaza(, nalelne Wykonawcy
wynagrodzenie brutto za wykonanie Etapu I, II i III zam6wienia. Wykonawca ustala
wynagrodzenie za wykonanie poszczegolnych etap6w zam6wienia jako procent ceny

ryczaltowej brutto wykazanej w pkt 1 formularza oferty, tj. Wykonawca zobowiqzany
jest dla Etapu I wskazai wartoS6 wynosz4c4 5%o ceny ryczaltowej brutto wykazane w pkt
I formularza oferty, ponadto Wykonawca zobowiqzany jest do wykazania w ppkt. 1.1.1,

2.

3.

4.

5.
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6.

1.1.2 i 1.1.3 formularza oferty cen skladolvych Etapu I, zgodnie z formularzem ofert
Wykonawca zobowi4zany jest najpierw v,ryliczyt, wartoS6 pozycji 1.1 formularza oferty
(5%), a nastgpnie okre5lii pozostale pozycje skladowe Etapu I - 1.1.1, 1.1.2 i 1.1.3
formularza oferty; dla Etapu II wskazai wartoSi 90oh ceny ryczahowej brutto wykazanej
w pkt I formularza oferty, dla Etapu III wskazad 5Yo ceny ryczaltowej brutto wykazanej
w pkt I formularza oferty.
Przyjmuje sig, 2e za prawidlowo wyliczon4 ceng ryczaltowq za caly przedmiot
zam6wienia odpowiada Wykonawca,bez wzglgdu na spos6b jej obliczenia.
Zamawiaj4cy zaleca dokonania wizji lokalnej na miejscu lokalizacji inwestycji.
Nie jest dopuszczalne okreSlenie ceny oferty przez zastosowanie rabat6w, upust6w itp.
w stosunku do kwoty og6lem.

9. Podana w formularzu oferty cena ofertowa za realizacjg przedmiotu zam6wienia musi
uwzglgdnia6 wszelkie mo2liwe koszty, kt6re bgd4 niezbgdne w celu kompletnego
i terminowego wykonania prac, jak r6wnie2 uwzglgdnia6 wszystkie elementy ujgte
w opisie przedmiotu zam6wienia.

Jeheli zlo2ono ofertg, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania obowi4zku
podatkowego t Zamawiaj4cego, zgodnie z przepisarni o podatku od towar6w i uslug,
ZarnawiajEcy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od towar6w i uslug, kt6ry mialby obowiqzek rozliczyd zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca skladaj4c ofertg, informuje Zamawiajqcego, czy wyb6r oferty bgdzie
prowadzi6 do powstania u Zarnawiaj4cego obowi4zku podatkowego, tj. koniecznoSci
odprowadzenia bezpoSrednio przez Zamawiaj4cego podatku VAT do wla5ciwego Urzgdu
Skarbowego, wskazuj4c nzvwg (rodzaj) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub
Swiadczenie bgdzie prowadzii do jego powstania, oraz wskazuj4c ich warto66 bez kwoty
podatku.
WartoSi oferty, powinna byc liczona z dokladnoSci4 do dw6ch miejsc po przecinku w
rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towar6w i uslug (Dz.
U. 22017 r., poz. 1830) oraz ustawy z dniaT lipca 1994 r. o denominacji zlotego (Dz. U.
z 1994 r. nr 84, poz. 386 ze zm.).

Rozliczenia migdzy Zamawiajqcym a Wykonawcq bEdq prowadzone w PLN.
Kazdy z Wykonawc6w ponosi odpowiedzialnoSi za skutki braku lub mylnego
rozpoznania warunk6w realizacji zam6wienia i stanu miejsca wykonywania prac.

V.Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty

A. Trvb ocenv ofert
l. Oceny ofert bgdzie dokonywala komisja przetargowa.
2. Oferty oceniane bgd4 w 2 etapach:

I etap: ocena w zakresie wymagari formalnych i kompletnoSci oferty
Oferty ocenione jako niespelniaj4ce wymagari okreSlonych ustaw4 i SIWZ zostan4

odrzucone.

II etan: ocena merytoryczna
W II etapie badana bgdzie oferta Wykonawcy, kt6rego oferta zostala oceniona jako
najkorzystniejsza.
Je2eli Wykonawca, o kt6rym mowa powyzej, uchyla sig od zawarcia umowy lub nie

wnosi wymaganego zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy, Zamawiaj4cy moze

7.

8.

10.

11.

12.
13.
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zbadac, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udzialu w postgpowaniu
Wykonawca, kt6ry zlotyl ofertg najv,ryzej ocenionq spoSr6d pozostalych ofert.

B. Kryteria ocenv ofert
1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zarnawiaj4cy przyjql nastgpuj4ce kryeria

przypisuj4c im wagg:
l)Cena brutto: 60 pkt,
2)Rozszerzony okres gwarancji: 20 pkt,
3) DoSwiadczenie ghfwnego projektantaz 10"/o,
4) DoSwiadczenie kierownika budowy: 10"h.

8.1. Cena brutto zarealizacjg calego zam6wieniaC - wedlug nastgpuj4cego wzoru:
Obliczenie iloSci punkt6w:

najnizsza cena ofertowa brutto
x 60,

cena oferty badanej brutto
sdzie:
C - iloS6 punkt6w badanej oferty w kryerium ceny,

60 pkt - waga kryerium.
Obliczenia dokonywane bgd4 z dokladnoSci4 do dw6ch miejsc po przecinku.

Ztyttilukryterium cena brutto Wykonawcamole uzyskai maksymalnie 60 pkt.

8.2. Rozszerzony okres gwarancji na przedmiot zam6wienia G -
Zarnawiajqcy dokona oceny oferty na podstawie o5wiadczenia zlohonego w formularzu

oferty. Przy ocenie rozszerzonego okresu gwarancji bgdzie punktowana oferta

z zaoferowanym dodatkowym okresem gwarancji, kt6ry okreSlono w $14 ust.l wzoru

nmowy. Punkty zostanQ przyznane Wykonawcy wedlug poniZszej zasady'.

Minimalny, wymagany okres gwarancji wynosi 60 miesigcy. W przypadku zaoferowania

przez Wykonawcg okresu gwarancji kr6tszego ni2 minimalny, wymagany okres 60 miesigcy

- Zamawiaj4cy ofertg odrzuci.

Minimalny okres

gwarancji

Oferowany dodatkowy
okres gwarancji

wynoszScy

Ostateczny

okres gwarancji

wyniesie

Liczbaprzyznarrych
punkt6w w
kryterium -

Rozszerzony okres

gwarancja lpktl

wynosi 60 miesigcy 12 miesigcy 72 miesi4ce G: l0

wynosi 60 miesigcy 24 miesi4ce i wigcej
84 miesi4ce i

wigcej
G :20

2L



Wykonawcazobowi1zany jest poda6 w formularzu oferty jeden z dw6ch nw. dodatkowych
okres6w, o kt6ry zostanie wydluzona 60 miesigczna gwarancja na przedmiot zam6wienia:

- o dodatkowe 12 miesigc)'.

- o dodatkowe 24 miesi4ce i wigcej

W przypadku, gdy Wykonawca wskaze oferowany dodatkowy okres gwarancji dlu2szy ni224
miesi4ce, przyjmuje sig, ze udzieli on gwarancji na okres wskazany w ofercie, jednakZe w
kryterium gwarancji otrzymaon maksymaln4liczbg 20 pkt.

W przypadku. gdy Wykonawca nie poda lub niewlaSciwie poda ww. dodatkowy okres

gwarancji, tzn. nie wskaZe jednej z dw6ch powyZszych mozliwoSci, Zamawiajqcy nie przyzna
punkt6w w kryterium oceny ofert - Rozszerzony okres gwarancji.

Z tytulu kryerium ,rRozszerzony okres gwarancji" Wykonawca mo2e uzyska6

maksymalnie

20 pkt.

8.3. DoSwiadczenie gl6wnego projektanta DP - 10 pkt
Zamawiajqcy wymaga, aby Wykonawca skierowal do realizacji zam6wienia m.in. osobg,
kt6ra pelnii bgdzie funkcjg gl6wnego projektanta, posiadaj4cego uprawnienia w specjalno5ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalancji i wzqdzefi cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodoci4gor,vych i kanalizacyjnych bez ograniczeri, ponadto wskazana osoba winna posiadai
co najmniej 5-letnie doSwiadczenie zawodowe.

W kryterium DoSwiadczenie gl6wnego projektanta, Zarnawiaj1cy bgdzie ocenial
doSwiadczenie ww. projektanta.

Na potwierdzenie spelnienia ww. wymagania, Wykonawca zobowiazanv iest
zalaczvd do ofertv zalacznik - pn. ,,Informacja do kryterium oceny ofert - DoSwiadczenie
gl6wnego projektanta posiadaj4cego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnoSci
specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalancji i urz1dzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodoci4golvych i kanalizacyjnych - sporz4dzony wg. wzoru - Zal4cznik nr 12A
do SIWZ.

Wykonawca zobowi4zany jest v"ykazac w tre5ci Zal4cznlka nr 12A do SIWZ
doSwiadczenie projektanta, podaj4c: imig i nazwisko projektanta, uprawnienia w specjalnoSci

i zakres uprawnieri (bez ograniczeri) oraz ff uprawnieri; nazw7 opracowania, projektu/zadania
inwestycyjnego, kt6re wykonal projektant; zakres rzeczory projektu - kr6tki opis projektu
potwierdzaj4cy ww. wymagania, datg wykonania dokumentacji projektowej; nazwg i adres

podmiotu, na rzecz kt6rego wykonano dokumentacj g, podstawg do dysponowania.
W przypadku, gdy Wykonawcaw Zal4czniku nr 12A do SIWZ nie poda kt6rejkolwiek

z ww. wymaganych informacji, Zarnawiaj4cy nie przyzna punkt6w za wadliwie wykazan4,
wykonan4 przez projektanta dokumentacjg projektow4.

Zamawiajqcy oceni ofertg Wykonawcy w kryterium DoSwiadczenie gl6wnego

projektanta na podstawie zlo2onego wraz z ofert4 Zalacznika nr l2A do SIWZ. w kt6rym
Wykonawca wykaze wykonan4 przez proiektanta dokumentacjg projektow4, kt6ra spelnia

powy1sze warunki, Zamawiaj4cy oceni oferty Wykonawcow przyznaj4c punkty zgodnie z

poniZszym:

iurz4dzehcieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci4golvych i kanalizacyjnych - 0 pkt



- za2wykazane, wykonane w specjalnoSci specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalancj i i wz1dzefi cieplnych, wentylacyj nych, gazowych, wodoci4golvych

i kanalizacyjnych - 5 pkt
- zil vrykazane, wykonane w specjalno6ci specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalancji iurzqdzehcieplnych, wentylacyjnych, gazowych' wodoci4golvych

i kanalizacyjnych - 10 pkt

W kryterium DoSwiadczenie gl6wnego projektanta oferta Wykonawcy moZe uzyska6

maksymalnie - l0 pkt.

B.4. Do5wiadczenie kierownika budowy DK - l0 pkt
Zamawiaj4cy wymaga, aby Wykonawca skierowal do realizacji zam6wienia m.in.

osobg, kt6ra pelnii bgdzie funkcjg kierownika budowy, posiadaj4c4 uprawnienia budowlane

w przedmiotowej specjalnoSci, oraz uprawnieniach przy pracach przy zabytkach, bez

ograniczeri uprawniajqce do kierowania robotami budowlanymi, ponadto wskazana osoba

*i*u posiadai co najmniej 5-letnie doSwiadczenie zawodowe w pelnieniu funkcji

kierownika budowy, w trakcie kt6rego pelnila co najmniej raz funkcjg kierownika budowy w

brarr2y specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalancji i urzqdzefi cieplnych,

wentylacyj nych, gazowych, wodoci4golvych i kanalizacyj nych

W kryterium Dojwiadczenie kierownika budowy, Zamawiapcy bgdzie ocenial

doSwiadczenie ww. osoby zdobyte jako kierownik budowy w btan2y specjalnoSci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalancji i wzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodoci4golvych i kanalizacyjnych.
N" iotwierdzenie spelnienia ww. wymagania, Wykonawca zobowiazanv iest

zalaczvc do ofertv zalacznik - pn. ,,Informacja do kryterium oceny ofert - DoSwiadczenie

4cegouprawnieniabudowlanedokierowaniarobotami
budowlanymi bez ograniczerl w specjalno6ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalancji

i urz4dziir cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci4golvych i kanalizacyjnych.

sporz4dzony wg. wzoru - Zal4cznik nr 12B do SIWZ.
Wykonawc a zobowiqzany jest wykazal w tresci Zal4cznika w 128 do SIWZ

doSwiadczenie kierownika budowy, podaj4c: imig i nazwisko kierownika budowy,

uprawnienia budowlane w specjalnoSci i zakres uprawnieri (bez ograniczeit) oraz nr

uprawnieri budowlanych, nazwg zadania inwestycyjnego, kt6rym kierowala ww. osoba;

zakres rzeczory inwestycji kr6tki opis projektu potwierdzaj4cy ww. wymagania,

do5wiadczenie kierownika budowy w latach, datg wykonania zadania inwestycyjnego

nadzorowanego przez kierownika budowy; nazw1 i adres wykonawcy zadania

inwestycyjnego, podstawg do dysponowania.
W przypadku, gdy Wykonawca w Zal4cznlku nr l2B do SIWZ nie poda

kt6rejkolwiei< z ww. wymaganych informacji, Zamawiajqcy nie przyzna punkt6w za wadliwie

wykazan4, kierowan4 przez ww. osobg, inwestycj g.

ZamawiajEcy oceni ofertg Wykonawcy w kryterium DoSwiadczenie kierownika

budowy na podstawie zlozonego vwaz z o

Wykonawca wykaZe doSwiadczenie wskazanej osoby, kt6re spelnia powyzsze warunki.

Zarnawiaj4cy oceni oferty Wykonawc6w przyznaj4c punkty zgodnie zponihszym:
- za pelnienie funkcji kierownika budowy w przedmiotowym zadaniu I obiektu - 0

pkt,
- za pelnienie funkcji kierownika budowy w przedmiotowym zadaniu 2 obiekt6w - 5

pkt,



- zapelnienie funkcji kierownika budowy budowy w przedmiotowym zadaniu3
obiekt6w
- l0 pkt.

W kryterium DoSwiadczenie kierownika budowy oferta Wykonawcy mohe uzyskai
maksymalnie - 10 pkt.
2. Zanajkorzystniejsz4 zostanie .uznana oferta, kt6ra nie zostanie odrzuconao spelni wymogi

ustawy i SIWZ oraz uzyska l4cznie najwigksze liczbg punkt6w - W.
w:c+G+DP+DK

3. Obliczenia dokonywane bgd4 z dokladno3ci4 do dw6ch miejsc po przecinku.
4. Jeaeli dwie lub wigcej ofert uzyska tak4 sam4liczbg punkt6w, Zamawiajqcy spoSr6d tych

ofert wybierze ofertg zgodnie z art.9l ust. 4 ustawy.

VI. Wadium

l. Wykonawca zobowiryany jest wniesi wadium w wysokoSci 20 000,00 zl (slownie:

dwadziescia tysigcy zl 001fi0) najp6fniej do dnia, w kt6rym uptywa ostateczny
termin skladania ofert do godz.10:00.

2. Wadium w formie pieniZnej.
Ustalon4 kwotg nale|y wplaci6 przelewem na konto Zarnawiaj4cego (Dom Pomocy

Spolecznej w Kocku) nr 47 87210008 0000 1632 2000 0030 Bank Spoldzielczy w Kocku., ul.

Jana Pawla IIl35,2l-150 Kock z podaniem w tytule przelewu: ,,Przetarg nr DPS.A.5.2019 -
Wykonanie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" : ,rBudowa trzech odrgbnych kotlowni
gazowych z przylqczami gazowymi w Domu Pomocy Spolecznej w obiektach Zespolu
Palacowo-Parkowego w Kocku " , oraz dokladnej nazry i adresu Wykonawcy. Kserokopig
dowodu wplaty nalezy dol1czy(, do oferty. O uznaniu przez Zamawiajqcego, 2e wadium
w pieni4dzu wplacono w wymaganym terminie, decyduje data wplywu Srodk6w na rachunek

Zarnawiapcego.
3. Nie wniesienie wadium do uplywu terminu skladania ofert, na przedluhonv okres

zwi4zania ofert4 lub w terminie, o kt6rym mowa w art. 46 ust. 3 skutkuje odrzuceniem

oferty wykonawcy z postgpowania zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7a i 7b ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych.
4. Zamawiajqcy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z vtyj1tkiem wykonawcy, kt6rego

oferta zostil.awybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeheniem art. 46 ust 4a ustawy z dnia

29 stycznia2}}4 r. Prawo zam6wieri publicznych.
5. Wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza zarnawiajEcy zwruca

wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zam6wienia

publiczne g o of az wniesieniu zab ezpieczenia naleZyte go wykonania umowy.
6. Zamawiajqcy zwracaniezwlocznie wadium na wniosek wykonawcy, kt6ry wycofal ofertg

przed uplywem terminu skladania ofert.
7. ZxnawiajEcy zwr6ci je wraz z odsetkami wynikaj4cymi z umowy rachunku bankowego,

na kt6rym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz

prowizji bankowej zaprzelew pienigdzy na rachunek wykonawcy.
8. Zarnawiaj1cy Zqda ponownego wniesienia wadium przez wykonawca, kt6remu

zwr6cono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy - Prawo zam6wieri publicznych,
jezeli w wyniku rozstrzygnigcia odwolania jego oferta zosta\a wybrana jako

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreSlonym przez

Zamawiaj4cego.



A.

VII. Zasady przygotowania oferty

Opis nrzvgotowania ofertv

Oferta musi byi zlohonaw formie pisemnej pod rygorem niewaino5ci.
Oferta musi obejmowai caloSd przedmiotu zam6wienia i by6 sporz4dzona zgodnie
zniniejsz1 SIWZ. TreS6 zlohonej oferty musi odpowiada6 treSci SIWZ.
Kuzdy Wykonawca moae zloty(, tylko jedn4 ofertg na caloSi przedmiotu zam6wienia.
Zloaenie wigkszej liczby ofert lub oferty zawieraj4cej rozwi4zaria altematywne lub
oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert z\o2onych przez danego

WykonawcA.
Oferta powinna byd podpisana przez osobg upowaznion4 do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie zformqrcprezentacji Wykonawcy okreSlon4 w rejestrze lub innym
dokumencie, wlaSciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez

upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiqzane zprzygotowaniem i zloheniem oferty.
Wykonawca ponosi ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich wymaganych
informacji i dokument6w, przedlo2enia oferty nie w pelni odpowiadaj4cej pod kazdym
wzglgdem niniejszej SIWZ. Kuhde uchybienie moze skutkowa6 odrzuceniem oferty
(wykluczenie Wykonawcy z postgpowania jest r6wnoznaczne z odrzuceniem jego

oferty).
Zaleca sig, aby kazda zapisana strona oferty byla ponumerowana kolejnymi numerami,

a cala oferta v,naz z zalqcznikami byta w trwaly spos6b ze sobq pol4czona (np.

zbindowana, zszyta uniemozliwiaj4c jej samoistnE dekompletacjg), w treSci oferty
powinna by6 umieszczona informacja o liczbie stron. NaleZy zachowal ci4glo56

numeracji wl4cznie z dokumentami, kt6re Wykonawca zastrzega tylko do wiadomoSci

zamawiajqcego, stosujqc zasadg o kt6rej mowa w pkt. VII.C.
Wykonawca winien umiesci6 ofertg w zamknigtej kopercie. Na kopercie winien poda6

adres zamawiaj 4cego oraz nastgpuj 4ce oznac zenia;

Oferta na Przetarg DPS.A.S.2019
Wykonanie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj": ,rBudowa trzech odrgbnych
kotlowni gazowych zprzylqczami gazowymi w Domu Pomocy Spolecznej w
obiektach Zespolu Palacowo-Parkowego w Kocku."

Nie otwierad przed dniem 21 lutego 2019 r. godz.10:00

Opakowanie musi by1 opatrzone nastgpuj4cymi danymi: nazwq firmy, albo imieniem
i nazwiskiem, siedziby, albo miejsca zamieszkania oraz dokladnym adresem (ulica,

numer lokalu, miejscowoS6, numer kodu pocztowego) Wykonawcy skladaj4cego dan4

ofertg.
W przypadku oferty wsp6lnej nale|y wymienii z nazry z okreSleniem siedziby -

wszystkie podmioty skladaj4ce ofertg wsp6ln4 z zaznaczeniem lidera.

Forma ofertv

Oferta musi odpowiadai treSci SIWZ oraz spelnia6 nastgpuj4ce wymogi:

a
J.

4.

1.

2.

5.

6.

7.

8.

7.

B.

1.
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2.

a) formularz oferty i wszystkie dokumenty (r6wniez te zlo2one na zalqczonych do SIWZ
wzorach) musz4 byi podpisane. Za podpisanie uznaje sig wlasnor1czny podpis

z pieczqtk4 imienn4 przez osobg(-y) upowa2nionq(-e) do reprezentowania zgodnie

z form4 reprezentacji Wykonawcy okreSlon4 w dokumencie rejestrowym lub innym
dokumencie wlaSciwym dla formy organizacyjnej lub przez osoby odpowiednio
upowaZnione przez osoby uprawnione do reprezentowania zgodnie z form4
reprezentacji Wykonawcy okreSlon4 w dokumencie rejestrowym lub

b) innym dokumencie, wlaSciwym dla formy organizacyjnej,
c) oferta powinna by6 sporz4dzona w jgzyku polskim, zzachowaniem formy pisemnej

pod rygorem niewaznoSci,
d) dokumenty sporz4dzone w jgzyku obcym, muszq by6 skladane wraz z ich

tlumaczeniem na jgzyk polski;
e) w przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia oraz

w przypadku innych podmiot6w, na zasobach kt6rych wykonawca polega, kopie

dokument6w dotycz4cych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiot6w muszE byi
poSwiadczane za zgodnoSd z oryginalem odpowiednio przez wykonawcg lub te
podmioty;

f) kaada poprawka w treSci oferty, aw szczeg6lnoSci kuZde przerobienie, przekre5lenie,

uzupelnienie, nadpisanie, etc, musi byi parafowana wlasnorgcznie przez osobg(-y)

podpisuj 4c4(-e) ofertg,
g) zaleca sig sporz4dzenie zal4cznik6w i dokument6w wg wzor6w do SIWZ.
W przypadku, gdy Wykonawcg reprezentuje pelnomocnik, do oferty musi byd zal4czony

oryginal pelnomocnictwa (badl jego notarialnie potwierdzona kopia) okreSlaj4cy jego

zakres i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
Uwagi:
a) zal1czona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi by6 po6wiadczona za

zgodno6i z oryginalem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
podpisuj4cego ofertg;

b) Zamawiaj4cy bgdzie Zqda(, przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej

kopii dokumentu w przypadku, gdy zalqczona do oferty kopia zostanie vznanaprzez
Zamawiajqcego zanieczyeln4 lub budz4c4 w4tpliwoSci, co do jej prawdziwoSci;

c) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o piecz4tkach, Zamawiaj4cy dopuszcza

zloaenie czytelnego zapisu o tresci pieczgci, np: nazwa fi*y, siedziba lub czytelny
podpis w przypadku pieczgci imiennej.

d) o6wiadczenia, o kt6rych mowa w III.C.2.a). b) i c) SIWZ nale?y zlo2yc w oryginale.

Informacie stanowiace taiemnice przedsiebiorstwa

Wszelkie informacje stanowi4ce tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu przepis6w
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczarriu nieuczciwej konkurencji,
kt6re wykonawca zastrzegaprzed dostgpem innych uczestnik6w postgpowania, nie
p6zniej niz w terminie skladania dokument6w, winny by(, zal4czone na koricu oferty w
osobnym opakowaniu w spos6b umoZliwiaj4cy latwe od niej odl4czenie i by6 opatrzone

napisem: ,rlnformacje stanowi4ce tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy
o ztw alczaniu nieuczciwej konkurencji".
Brak jednoznacznego ww. wskazania, kt6re informacje stanowi4 tajemnica
przedsigbiorstwa oznaczal bgdzie, ze wszelkie oSwiadczenia i zaSwiadczenia skladane w
trakcie niniej sze go po stgpowania s4 j awne bez zastrzeleh.

C.

l.

2.
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J.

4.

Utajnieniu mog4 podlega6 tylko te dokumenty, kt6re zawierajq informacje
o przedsigbiorstwie przez kt6re rozumie sig nieujawnione do wiadomo5ci publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne informacje posiadaj4ce

wartoS6 gospodarcz4, co do kt6rych przedsigbiorca podj4l dzialania w celu zachowania

ich poufnoSci.
Nie ujawnia sig informacji stanowi4cych tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepis6w o zwalczarriu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie p62niei ni?
w terminie skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu,

zasttzegl, 2e nie mog4 one byd udostgpniane oraz wykazal, i2 zastrzelone informacje

stanowi4 tajemnicg przedsigbiorstwa. By zastrzeZenie bylo skuteczne, Wykonawca

zobowi4zany jest przedstawi6 dowody nato,2e:
a) zastrzeaone informacje maj4 charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub

inny posiadaj 4cy wartoSd gospodarcz4,

b) zastrze2one informacje nie zostaly ujawnione do wiadomoSci publicznej,

c) podjgto w stosunku do nich niezbgdne dzial.aniaw celu zachowania poufnoSci

Wykonawca nie moze w szczegolno6ci zastrzec nastgpuj4cych informacji: nazvry (firmy),

adresu, ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w platno5ci

zawartych w ofercie.
W sytuacji gdy Wykonawca zastrzeae w ofercie informacje, kt6re nie stanowiE tajemnicy

przedsigbiorstwa lub s4 jawne na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r- Prawo

zam6wieri publicznych lub odrgbnych przepis6w, Zamawiaj4cy zobowi4zany bgdzie

ujawni6 te informacje, kt6re Wykonawca obj4t swoim bezskutecznym zastrzeZeniem

zakazu ich udo stgpniania.

VIII Informacje o trybie skladania i otwarcia ofert

A. Miejsce i termin skladania ofert
Ofertg nalely zlo|yc do godz. 10:00 do dnia 21.02.2019 r. w Domu Pomocy

Spolecznej w Kocku, ul. Tadeusza Ko5ciuszki 1 w sekretariacie. W przypadku ofert

dostarczanych osobiScie lub przeslanych poczt4lub kurieremliczy sig data i godzina

dostarczenia oferty. Zarnawiajqcy niezwlocznie zv,n6ci ofertg, kt6rq zlolono po terminie.

1. Wykonawcu 
^o2", 

przed uplywem terminu do skladania ofert, zmieni6 lub wycofa6

ofertg. Wniosek o wycofanie oferty powinien byc zlo2ony w jednym egzemplarzu

w formie pisemnej w opakowaniu z adresem z pkt. VIII.A.1. i zatytulowanym:

Wycofanie oferty - P rzetarg DPS.A.5.20 I 9

Wykonanie w formule ,rzaprojektuj i wybudujo' :,,Budowa trzech odrgbnych

kotlowni gazowych zprzyl1czami gazowymi w Domu Pomocy Spolecznej

w obiektach Zespolu Palacowo-Parkowego w Kocku'"

Wniosek o wycofanie oferty nalely z\o|y(, w miejscu i czasie opisanym w pkt. VIII'A.l'
przez Wykonawcg lub otobq posiadaj4c4 pisemne upowaznienie od Wykonawcy do

wyc o fani a o ferty. O fert g wyc o fan4 Zanawiaj qcy zwr ac a ni ezwlo c zni e'

Oferta zmieniaji4ca powinna by(, zlo2ona w formie pisemnej w opakowaniu z adresem

zpkt. VIII.A.1. i zatYtulowanym:

5.

6.
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B.

Oferta zmieniaj4c a na Przetarg DPS.A .5.2019
Wykonanie w formule,,zaprojektuj i wybuduj": ,,Budowa trzech odrgbnych

kotlowni gazowych z przyl4czami gazowymi w Domu Pomocy Spolecznej

w obiektach Zespolu Palacowo-Parkowego w Kocku."
Nie otwiert(, przed dniem 21.02.2019 r. godz.10:00

Ofertg zmieniaj4c4nale?y zloLy(, w miejscu i czasie opisanym w pkt. VIILA.1.

Mieisce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nast4pi w dniu 21.02,2019 r. o godz. 10:00 w pokoju Dyrektora
w Domu Pomocy Spolecznej w Kocku ul. Tadeusza KoSciuszkilr 2l-150 Kock.
Otwarcie ofert jest jawne.
BezpoSrednio przed otwarciem ofert Zarrtawiajqcy podaje kwotg brutto iak4 zamierza

przeznaczy6 na s fi nansowanie zam6wienia.
Podczas otwarcia ofert podaje sig nazwg (firmy) oraz adres wykonawcy, kt6rego oferta

jest otwierana, a takae informacje dotyczqce ceny oferty, terminu wykonania

zam6wienia, warunk6w platnoSci zawartychw ofercie.

Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiaj4cy zamiesci powyzsze informacje na stronie

internetowej.
W czgsci niejawnej badania ofert Zamawiajqcy dokona sprawdzenia czy oferta:

a. wplyngla od Wykonawcy uprawnionego do wystgpowania w niniejszym

przetatgu,
b. zostala prawidlowo podpisana,

c. odpowiada wymaganiom okreSlonym w SIWZ,
d. odpowiada zasadom i wymogom okreSlonym w ustawie o zam6wieniach publicznych

i akt6w wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Zarnawiaj4cy poprawi w ofercie:
a. oczywiste omylki pisarskie.
b. oczywiste omylki rachunkowe, z uwzglgdnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek.
c. inne omylki polegaj4ce na niezgodnoSci oferty ze specyfikacj4 istotnych warunk6w

zam6wienia, nie powoduj4ce istotnych zmianw tre5ci oferty.

niezwlocznie zawiadamiaj4c o tym wykonawcg, kt6rego oferta zostalapoprawiona.

Zamawiajqcy w celu ustalenia, czy oferta zawiera ralqco niskq cenq w stosunku do

przedmiotu zam6wienia, zv,,ftaca sig do wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie

wyjaSnieri dotycz4cych element6w oferty maj4cych wplyw na wysokoS6 ceny.

W toku badania i oceny zlo2onych ofert Zamawiaj4cy mo?:e 24da1, od Wykonawc6w

wyjaSnieri dotycz1cych oSwiadczeri lub dokument6w oraz wezwat do uzupelnienia

doiument6w. Dokumenty te musz4 byc zlo2one w wyznaczonym ptzez zamawiaj4cego

terminie w formie pisemnei, tj. w oryginale lub kopii poSwiadczonej za zgodnoSd

" oryginul" prr"t rnykonawcg. W przypadku skladania elektronicznych dokument6w

po*inoy byi opatrzone przez wykonawcE bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfi kowanym za pomo cq waZne go kwalifi kowane go certyfrkatu.

C. Termin zrviazania oferta

Okres zwiqzaniaWykonawc6w zlo2onqofert4 wynosi 30 dni'
Bieg terminurozpoczyna sig wrazzuplywem terminu skladania ofert.
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IX Istotne postanowienia umowy

A. Zawarcie umowy

Informacja o formalno5ciach, jakie powinny zosta6 dopelnione po wyborze oferfy w celu
zawarcia umowy
W celu zawarcia umowy Wykonawca zobowi4zany bgdzie, przed podpisaniem umowy,
dopelni6 nastgpuj 4cych formalnoSci :

1) wniesd zabezpieczenie nalezltego wykonania umowy w wysokoSci i formie okreSlonych
w pkt IX.C SIWZ;

2) przedstawi(, Zamawiajqcemu kopie polis ubezpieczeniowych, o kt6rych mowa w $17 ust.

1 wzoru umowy.
3) przedlo?yt, Zamawiaj1cemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-frnansowy;
4) zloIyc umowg reguluj4c4 wsp6lprac9 Wykonawc6w, w przypadku wsp6lnego ubiegania

sig Wykonawc6w o udzielenie zam6wienia.
Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcq na warunkach okreSlonych we wzorze

umowy stanowi4cym zalEcznik nr 7 do niniejszej SIWZ.
Harmonogram rzeczowo-finansow), powinien by6 przygotowany w formie tabeli i zawierai
nastgpuj4ce elementy:

F wszystkie rodzaje rob6t jakie musz4 zostac wykonane w czasie rcalizacji umowy,
) kalendarz z rubrykami okreSlaj4cymi dni, tygodnie, w kt6rych oznacza sig czas

trwania wszystkich wskazanych do realizacji rob6t ze wskazaniem od kiedy dane

roboty bgd4 wykonylvane i kiedy planowane jest ich zakonczenie,
F wartoSd poszczeg6lnych rodzaj6w rob6t zgodnie ze zlohonq, ofert4.

Harmonogramrzeczowo-finansowy powinien by6 wykonany szczeg6lowo w taki spos6b aby
mozna na jego podstawie dokonywad platnoSci.

O terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany w informacji o wyborze
naj korzystniej szej oferty.

B. Zmianv postanowierfl zawartei umowv

Zamawiajqcy dopuszcza zmiang postanowieri umowy zawartej w wyniku przedmiotowego

postgpowania:

- Wz6r umowy $ 2 ust 3,4 i 5

3. Wykonawca wykona przedmiot Umowy w terminach okreSlonych w zatwierdzonych
przez Zamawiaj4cego harmonogramach stanowi4cych zal.4czniki Nr 4 i Nr 4a do

Umowy, przy czym Strony dopuszczaj4 mozliwoS6 zmiany tego harmonogramu
wyl4cznie w trybie okreSlonym w $ 20 ust. 1 pkt 5 Umowy.

4. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zawieszenia wykonania czgSci przedmiotu
Umowy z przyczyn nie lel4cych po stronie Wykonawcy, bez ponoszenia skutk6w
prawnych i finansowych, przy czym okres ten nie moze by(, dlulszy ni?lqcznie 30 dni.
Zamawiaj4cy zawiadomi pisemnie Wykonawcg, co najmniej 7 dni wczeSniej przed
rozpoczgciem okresu zawieszenia, podaj4c w tym piSmie dokladn4 datg rozpoczgcia
i zakohczenia okresu zawieszenia. W takim przypadku terminy, o kt6rych mowa w ust. 3

ulegaj4 stosownemu wydluZeniu o okres r6wny iloSci dni zawieszenia wykonywania



2.

rob6t, a Wykonawcy nie przysluguje z tego tytulu roszczenie o jakiekolwiek dodatkowe
wynagrodzenie od Zarnawiajqce go .

5. Termin zakohczenia realizacji przedmiotu Umowy mo2e ulec skr6ceniu w przypadku
jego wykonania przed terminem lub przedluzeniu w przypadkach, okreSlonych w $ 20

ust. l Umowy.

-Wz6rumowy$8ust2i3

Wykonawca zobowi4zuje sig skierowai do opracowania dokumentacji, kierowania

budow4 i personel wskazany przez Wykonawcg w procedurze przetargowej. Zmiana

kt6rejkolwiek z os6b, o kt6rych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji

przedmiotu niniejszej Umowy, musi by6 uzasadniona przez Wykonawca na piSmie

i *y-ugu pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajqcego. Zamawiaj4cy akceptuje

takE zmnng w termlnie 7 dni od daty przedlolenia propozycji i wyl4cznie wtedy, gdy

twannUcj. i AoS*iadczenie wskazanych os6b bgd4 takie same lub wylsze od

kwalifrkacj i i do swiad czenia wymagane go po stanowi eniami s lwz.

Wykonawca musi przedl.o2y(, Zamawiajqcemu propozycjE zmiany, o kt6rej mowa

* urt. 2 nie poLniei iiz 7 dni przed planowanym skierowaniem do projektowania lub

kierowania budowq/robotami kt6rejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji

przedmiotu Umowy wynikaj4ca z braku os6b, o kt6rych mowa w ust. 2, bgdzie

iraktowana jako pizerwa wynikla z przyczyn zaleanych od Wykonawcy i nie moze

stanowi6 podstawy do zmiany terminu zakofrczeniarealizacjiprzedmiotu Umowy.

- Wz6r umowy $ 9 ust 3

3. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust' 1' O dokonaniu

zmiany zarrrawiajqcy powiadomi wykonawcg na 7 dni ptzed dokonaniem zmiany'

Zmianata winna tye Aoto"ana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do

UmowY.

- Wz6r umowY $ 20

1. W trakcie realizacjiUmowy, postanowienia Umowy mog4 ulec zmianom w zakresie:

1) zmiany (skr6cenia lub wydluzenia) termin6w realizacji przedmiotu umowy'

okreslonych w $ 2 ust. 3, v,rylqcznie z przyczyn niezaleanych od wykonawcy

imaj4cychlwlywnawykonanieprzedmiotuUmowylubjejelement6w,
w nastgPuj 4cYch PrzYPadkach:

a) zawieszeni a przez Zamawiaj4cego wykonania czqsci przedmiotu Umowy'

zprzyczynnie leZ4cych po stronie Wykonawcy'

b) koniecznoSci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych, maj4cych wplyw na

termin wykonania zadania podstawowe go'

c) wyst4pienia niekorzystnych warunk6w 
. 
atmosferycznych rozumianych jako:

' 
ciigfe'opuJy a"rrrzu lub Sniegu dluzsze niz 5 dni, wyst4pienia niskich temperatur

powyzej ; dni uniemozli'iiaj4cych realizacie rob6t zgodnie z przyigt4

technologi4,

3.



d) dzialania os6b trzecich uniemo2liwiaj4cych lub utrudniaj4cych realizacjE umowy
- w zakresie koniecznym,w szczeg6lnoSci terminu realizacji umowy,

e) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termin6w trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreSlonymi w przepisach
prawa, w tym w kodeksie postgpowania administracyjnego,

0 szczegolnie uzasadnionych trudnoSci w pozyskiwaniu material6w wyjSciowych
niezbgdnych dla prawidlowej realizacji poszczeg6lnych opracowaf lub
element6w Umowy,

g) zmiany przepis6w prawa istotnie wptywajqcego na zakres lub termin realizacji
niniejszej Umowy,

h) udzielenie przez Zamawiaj4cego innego zam6wienia istotnie wplywaj4cego na
zakres lub termin realizacji niniejszej Umowy,

i) w przypadku przyczyn niezalehnych od Wykonawcy i maj4cych wplyw na
wykonanie przedmiotu Umowy lub jego poszczegolnych etap6w, kt6re nie
zostaly przewidziarre pov,ryAej, a z przyczyn obiektywnych uniemozliwilo
wykonanie zam6wienia w przewidzianym pierwotnie terminie,

j) z przyczynwynikaj4cych z przedlulajqcej sig procedury przetargowej,

k) odkrycie na terenie budowy przedmiot6w o znaczeniu archeologicznym
i historycznym, kt6rych zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemozliwia
wykonanie rob6t budowlanych.

W przypadku zmiany termin6w realizacji przedmiotu Umowy wynikaj4cych
z okolicznoSci wymienionych powyZej, terminy te mog4 ulec przedluzeniu, nie dluzej
jednak ni2 o czas trwania tych okolicznoSci;

2) zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany zakresu przedmiotu Umowy oruz sposobu wykonywania przedmiotu
Umowy spowodowanej okolicznoSciami zaistnialymi w trakcie realizacii
przedmiotu Umowy, np. zmian4 dokumentacji projektowej, zaistnieniem
warunk6w faktycznych na terenie budowy, wplywaj4cych na zakres lub spos6b

wykonywania przedmiotu Umowy, tj. warunk6w atmosferycznych,
archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizj z sieciami
infrastruktury, itp.,

b) zmiarry przepis6w w zakresie wskazanym w $ 21 Umowy.

3) zmiany o znaczenia danych doty czqcy ch Zamawiaj4c e go i/lub Wykonawc y ;

4) rozszerzenia odpowiedzialno6ci z tytulu rgkojmi oraz przedluzenie terminu udzielonej
gwarancj i w przypadku zaproponowania takiego r ozwiryania przez Wykonawcg ;

5) zmiany ramowego harmonogramu rzeczowo-frnansowego lub harmonogramu

rzeczowo - terminowo - finansowego rob6t oraz sposobu rozliczenia za wykonane

roboty w przypadku:

a) koniecznoSci zmiany kwot wynagrodzenia w poszczeg6lnych latach budZetowych,

b) zmiany Umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu Umowy,
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c) koniecznoSci zmiany harmonogramu rzeczowo - terminowo - finansowego rob6t
spowodowanego uszczeg6lowieniem rob6t realizowanychprzez Podwykonawc6w lub
dalszych Podwykonawc6w.

Propozycje zsriany harmonogram6w przedstawione przez WykonawcA musz4
odpowiednio uzyskad akceptacj g ZanawiajEcego.

6) zmiany terminu platnoSci;

7) zmiany warunk6w umowy w zwi4zku ze zmianq przepis6w b4d2 interpretacji
doty cz4cy ch ochrony danych o sobowych;

8) wszelkich innych zmiannieistotnych niewymienionych w niniejszym ust. I innych niz
zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. le ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zam6wieri publicznych (Dz. U.220178. poz. 1986, zpoLn. zm.)

2. Zmiany Umowy, o kt6rych mowa w ust. I mog4 byd dokonane przed uplywem
termin6w realizacji przedmiotu Umowy, okreSlonych w $ 2 ust. 3 Umowy, na pisemny

wniosek zloaony w terminie 7 dni od daty wyst4pienia lub powzigcia wiadomoSci o

zaistnialych okolicznoSciach. Wniosek winien zawiera| szczegolowe uzasadnienie.

3. Wszelkie zmiarry niniejszej Umowy, o kt6rych mowa w niniejszym paragrafie,

wymagaj4 sporz4dzenia pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem niewaznoSci.

-Wz6r umowy $ 21

1. Strony zobowi4zuj4 sig dokonai zmiany wysokoSci wynagrodzenia naleZnego

Wykonawcy, o kt6rym mowa w $ 7 ust. I Umowy, w formie pisemnego aneksu,

kazdorazowo w przypadku wyst4pienia jednej z nastgpuj4cych okolicznoSci:

1) zmiany stawki podatku od towar6w i uslug;

2) zmiany wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za pracQ albo wysokoSci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepis6w ustawy z dnia l0 pazdziemika
2002r. o minimalnym wynagrodz eniu za pracg;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko3ci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne

. - na zasadach i w spos6b okreSlony w ust. 2 - 12, jeheli zmiarry te bgd4 mialy rrylyw
na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcg.

2. Zmiana wysokoSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przeslanki, o kt6rej mowa w ust. 1 pkt 1, bgdzie odnosi6 sig wyl4cznie do czg3ci

przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umow4, po dniu
wejScia w zycie przepis6w zmieniajqcych stawkg podatku od towar6w i uslug oraz

wyl4cznie do czgsci przedmiotu Umowy, do kt6rej zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towar6w i uslug.

3. W przypadku zmiany, o kt6rej mowa w ust. 1 pkt I, wartoS6 wynagrodzenia netto nie

zmieni sig, a wartoSi wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepis6w.

4. Zmiana wysokoSci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przeslanki, o kt6rej
mowa
w ust. I pkt 2 lub 3, bgdzie obejmowad v,ryl4cznie czg56 wynagrodzenia naleznego
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Wykonawcy, w odniesieniu do kt6rej nastqpila zmiana wysokoSci koszt6w wykonania
przedmiotu Umowy przez Wykonawc7 w zwiqzku z wejSciem w Zycie przepis6w
odpowiednio zmieniaj4cych wysokoSd minimalnego wynagrodzenia za pracA lub
wysokoSd minimalnej stawki godzinowej, lub dokonuj4cych zmian w zakresie zasad
podlegania ubezpieczeniom spolecznym,lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub w zakresie
wysokoSci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne.

W przypadku zmiany, o kt6rej mowa w ust. I pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwotg odpowiadaj4c4 wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwi4zku ze

zwigkszeniem wysokoSci wynagrodzen lub wysokoSci minimalnej stawki godzinowej
pracownik6w i os6b realizuj4cych przedmiot Umowy do wysokoSci aktualnie
obowi4zujqcego minimalnego wynagrodzenia za pracg, z uwzglgdnieniem wszystkich
obciperi publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub
minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadajEca wzrostowi kosztu Wykonawcy
bgdzie odnosid sig wyl4cznie do czgSci naleznoSci pracownik6w lub os6b, o kt6rych
mowa w zdaniu poprzedzaj4cym, odpowiadaj qcej zaktesowi, w jakim wykonuj4 oni
prace bezpo Srednio zwi1zane z r ealizacjq przedmi otu Umowy.

W przypadku zmiany, o kt6rej mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwotg odpowiadaj4cq zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w
zwi4zkuzwyplat4wynagrodzenia pracownikom realizuj4cym przedmiot Umowy. Kwota
odpowiadaj 4ca zmianie kosztu Wykonawcy bgdzie odnosi6 sig wyl4cznie do czgSci

wynagrodzenia pracownik6w, o kt6rych mowa w zdaniu poprzedzaj4cYm,

odpowiadaj4cej zakresowi, w jakim wykonuj4 oni prace bezpoSrednio zwi4zane
z r ealizacjE przedmiotu Umowy.

W celu zawarcia aneksu, o kt6rym mowa w ust. l,kalda ze Stron, w terminie od dnia
opublikowania przepis6w dokonuj4cych tych zmian, do 30 dnia od dnia ich wejScia

w 2ycie, mo2e wyst4pi6 do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokoSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z vzasadnieniem zawierajqcym
w szczegolno6ci szczeg6lowe wyliczenie calkowitej kwoty, o jak4 wynagrodzenie
Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od kt6rej nast4pila b4dz

nast4pi zmiana wysokoSci koszt6w wykonania Umowy uzasadniaj4ca zmran1 wysokoSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o kt6rych mowa w ust. I pkt 2lub pkt 3, jeheli z wnioskiem
wystgpuje Wykonawca, jest on zobowiqzany dolqczyd do wniosku dokumenty, z kt6rych
bgdzie wynikai, wjakim zakresie zmiany te majq wplyw na koszty wykonania
przedmiotu Umowy, w szczeg6lnoSci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzeri lub wysokoSci stawek godzinowych (zar6wno

przed jak i po zmianie) pracownik6w realizujqcych przedmiot Umowy, wrz
z okreSleniem zakresu (czgsci etatu), w jakim wykonuj4 oni prace bezpo3rednio

zwi1zane z realizacj4 przedmiotu Umowy oraz czgsci wynagrodzenia odpowiadaj4cej
temu zakresowi - w przypadku zmiany, o kt6rej mowa w ust. 1 pkt 2, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzeri lub wysokoSci stawek godzinowych (zar6wno

przed jak i po zmianie) pracownik6w realizujEcych przedmiot Umowy, wraz
z kwotami skladek uiszczanych do Zakladu Ubezpieczen Spolecznych/Kasy
Rolniczego IJbezpieczenia Spolecznego w czgSci finansowanej przez Wykonawcg,
z okreSleniem zakresu (czgSci

6.

7.

8.
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etatu), w jakim wykonuj4 oni prace bezpoSrednio zwi4zane z realizacj4 przedmiotu
Umowy oraz czgfici wynagrodzenia odpowiadaj4cej temu zakresowi - w przypadku
zmiany, o kt6rej mowa w ust. I pkt 3.

9. W przypadku zmiany, o kt6rej mowa w ust. 1 pkt 3, jezeli z wnioskiem wystgpuje
Zamawiajqcy, jest on uprawniony do zobowi4zania Wykonawcy do przedstawienia w
luryznaczonym terminie, nie kr6tszym niz 10 dni roboczych, dokument6w, z kt6rych
bgdzie wynikad w jakim zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania Umowy,
w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeri, o kt6rym mowa w ust. 8 pkt 2.

10. W terminie l0 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o kt6rym mowa w ust. 7,

Strona, kt6ra otrzymala wniosek,przeku2e drugiej Stronie informacjg o zakresie, w jakim
zatwierdza wniosek orcz wsku2e kwotg, o kt6r4 wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
powinno ulec zmianie, albo informacjg o niezatwierdzeniu wniosku wraz
z uzasadnieniem.

11. W przypadku otrzymaria przez Strong informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub
czgSciowym zatwrerdzeniu wniosku, Strona ta mo2e ponownie wyst4pi6 z wnioskiem,
o kt6rym mowa w ust. 7. W takim przypadku przepisy ust. 8 - l0 oraz 12 stosuje sig
odpowiednio.

12. Zawalrcie aneksu nast4pi nie p62niej ni? w terminie l0 dni roboczych od dnia
zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiarry wysokoSci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

C. Zabezpieczenie naleZvtego wykonania umorw

1. Wykonawca,przed podpisaniem umowy, zobowiqzany jest do wniesieniazabezpieczenia
nale2ytego wykonania umowy w wysokoSci lloh ceny ofertowej brutto, kt6re ma slu2yd
pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz
roszczeh z tytulu rgkojmi zawady.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mole by6 wniesione w jednej lub kilku
formach:
a. pieni4dzu,
b. porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoldzielczej kasy oszczgdnoSciowo -

kredytowej , ztym 2e zobowiqzanie kasy jest zawsze zobowiEzarriem pienigznym,
c. gwarancji bankowej,
d. gwarancj i ubezpieczeniowej,
e. porgczeniach udzielanych przez podmioty, o kt6rych mowa w art. 6 b ust 5 pkt. 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
PrzedsigbiorczoSci.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w pieni4dzu,
odpowiedni4 kwotg nale?y wplacii przelewem na konto Zarnawiaj1cego (Dom Pomocy
Spoleczej w Kocku) nr nr 47 87210008 0000 1632 2000 0030 Bank Spoldzielczy
w Kocku., ul. Jana Pawla 11135,21-150 Kock z podaniem w tytule przelewu: ,,Przetarg
nr DPS.A.5.2019 - Wykonanie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" Budowa trzech
odrgbnych kotlowni gazowych zprzyl4czami gazowymi w Domu Pomocy Spolecznej
w obiektach Zespolu Palocowo-Parkowego w Kocku ", oraz dokladnej nazry i adresu
firmy. Zarnawiajqcy przechowuje zabezpieczenie na oprocentowanym rachunku
bankowym, a nastgpnie zwraca z odsetkami wynikaj4cymi z umowy rachunku
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bankowego, na kt6rym bylo ono przechowywane pomniejszonymi o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizjg bankowq,zaprzelew na rachunek banku Wykonawcy.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niZ pienigZna, nale|y z\oLyt, je
pracownikowi merytorycznemu najp62niej w dniu podpisania umowy. Beneficjentem
wskazanym w gwarancjilporgczeniu musi byi Dom Pomocy Spolecznej w Kocku ul.
Tadeusza KoSciuszki 1. 21-150 Kock. Zabezpieczenie powinno zawiera6 w swojej treSci

zobowiqzanie do nieodwolalnej i bezwarunkowej zaplaty z1danej przez Zamawiaj4cego
kwoty na pierwsze oSwiadczenie Zamawiaj1cego, 2e Wykonawca nie wykonal
zam6wienia lub wykonal je nienalezycie. Zaleca sig, aby Wykonawca przed
podpisaniem umowy przeslal ZamawiajQcemu wz6r gwarancji/porgczenia na lub
adres e-mail: zp@dpskock pl, w celu ostatecznego ustalenia treSci.

5. Zabezpieczenie winno by6 wniesione najp62niej w dniu podpisania umowy.
6. Zwrot zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nast4pi zgodnie z postanowieniami

zawartymi w projekcie umowy.

D. Polisa ubezpieczeniowa Wvkonawcy

1. Do obowi4zku Wykonawcy nale?y posiadanie polis ubezpieczeniowych, waznych przez

czas r ealizacj i przedmiotu Umowy, obej muj 4cych :

1) ubezpieczenie od odpowiedzialnoSci cywilnej kontraktowej w zwiqzku z realizacjq
niniejszej Umowy, ubezpieczenie od zniszczeniawszelkiej wlasnoSci spowodowanego
dzialaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracownik6w Wykonawcy, w kwocie
nie mniejszej niz jednokrotnoSi calkowitego wynagrodzenia umownego brutto,
okreSlonego w $ 7 ust. I Umowy;

2) ubezpieczenie od odpowiedzialnoSci cywilnej deliktowej z tyttilu prowadzonej

dzialalnoSci wobec powierzonego mienia i os6b trzecich od zniszczenia wszelkiej
wlasnoSci spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy, z polis4 OC, na sumg ubezpieczenia r6wn4 kwocie nie mniejszei niz
jednokrotnoSd calkowitego wynagrodzenia umownego brutto, okreSlonego w $ 7 ust.

I Umowy.

2. Wykonawca przed zawarciem Umowy przedstawil Zamawiaj4cemu kopie ww. polis
ubezpieczeniowych i stanowi4 one odpowiednio zalqcznik Nr 8.1 i 8.2 do Umowy.

3. W terminie 14 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca ma
obowi4zek, pod rygorem odst4pienia od Umowy przez Zamawiajqcego, przedstawid
kopig oplaconej polisy obejmuj4cej ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowlano -
montaZowych (np. CAR/EAR lub CWAR), zgodnie z opisem przedmiotu zam6wienia,
na czas realizacji przedmiotu Umowy, przy czym ubezpieczonym bgd4 Zamawiaj1cy
i Wykonawca. Polisa od tego ubezpieczenia powinna obejmowai ubezpieczenie rob6t,
material6w lub element6w i urz4dzefi do wbudowania lub zamontowania w kwocie nie
mniejszej niZ jednokrotnoSd kwoty calkowitego wynagrodzenia umownego brutto,
okreSlonego w $ 7 ust. 1 Umowy oraz rbezpieczenie wszelkiego wlasnego mienia na
terenie budowy, tj. maszyn budowlanych, maszyn iurzEdzeh niezbgdnych do montazu,
sprzgtu i zaplecza wyposazenia budowlanego lub montazowego oraz obiekt6w
stanowi4cych zaplecze budowy w wysokoSci warto3ci niezbgdnej do jego odtworzenia
lub zast4pienia.

4. Zakres ubezpieczenia mienia, o kt6rym mowa w ust. 3 winien obejmowa6 wszelkie
szkody i straty materialne polegaj4ce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu. powstale
w tym mieniu w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu
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powietrznego, lcradzie2y i rabunku, katastroff budowlanej, powodzi, podtopieri,
huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku maszt6w, drzew i innych obiekt6w na

ubezpieczone mienie.

Wykonawca ma obowi4zek po ku2dorazowym odnowieniu polisy przedlo?y(,
ZamawiajEcemu jej kserokopig, potwierdzonq, za zgodnofit z oryginaLem, w terminie 14

dni od daty wystawienia polisy.

Wykonawca zobowi1zany jest r6wnie2 przedlo?y(, Zamawiaj4cemu kopie dowodu
wplaty sktadki ubezpieczeniowej lub kaZdej jej raty, nie p6Zniej niZ nastgpnego dnia po

uplywie terminu zapNaty,

W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcg w trakcie rcalizacji Umowy polisy lub
nieprzekazania dowodu wplaty skladki tbezpieczeniowej lub jej raty, Zamawiaj4cy moze

odstqpid od Umowy albo odpowiednio ubezpieczyd Wykonawcg lub dokona6 zaplaty
skladki lub jej raty na koszt Wykonawcy. Koszty poniesione na ubezpieczenie
Wykonawcy Zamawiaj4cy potr4ci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potr4cenie to

nie bylo moZliwe - z zabezpieczenia nalezy'tego wykonania Umowy. Odst4pienie od

Umowy z przyczyn, o kt6rych mowa w niniejszym ustgpie, stanowi odst4pienie
z przy czyn zawinionych przez Wykonawcg.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznoSci, o kt6rych mowa w $ 20 ust. I pkt I Umowy
wyst4pi koniecznoSl przedLuienia terminu realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca
zobowi1zany jest do przedluzenia terminu waZnoSci wniesionej polisy ubezpieczeniowej,
albo jeSli nie jest to mozliwe do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres

wynikaj4cy z aneksu do Umowy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunk6w ubezpieczenia bez

uprzedniej zgody Zamawiajqcego wyra2onej na piSmie.

X. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej

Srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy Prawo zam6wieri publicznych
przysluguj4 wykonawcy, a takhe innemu podmiotowi, jeheli ma lub mial interes w
uzyskaniu niniejszego zam6wienia oraz poni6sl lub moze ponieSd szkodg w wyniku
naruszenia ptzez zamawiaj4cego przepis6w ww. ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu oraz SIWZ przysluguj4 r6wnie2
organizacjom wpisanym na listg, o kt6rej mowa w art.154 pkt 5.

Odwolanie przysluguje wyl4cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno6ci
Zamawiaj1cego podjgtej w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia lub zaniechania
czynnoSci, do kt6rej Zamawiaj4cy jest zobowiqzany na podstawie ustawy.

Spis zal4cznik6w:
1 . wz6r formularza oferty,
2. oSwiadczenie o spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu,
3. oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
4. informacja o podwykonawcach,
5. opis przedmiotu zam6wienia,
6. program funkcjonalno-uzytkowy,
7. wz6r umowy,

7.

8.

9.

l.

2.

3.
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8. informacja o grupie kapitalowej,
9. Wkaz rob6t,
10. wykaz os6b,
1 1 . pisemne zobowiqzanie podmiotu,
12A. informacja do kryterium oceny ofert - DoSwiadczenie gl6wnego projektanta,

128. Informacja do kryterium oceny ofert - DoSwiadczenie kierownika budowy.

Zatwier dzarn niniej szq SIWZ z zal4cztikani:

DYREKTOR

t_t Domu PomocySpoiepznej w Kocku

f'il\l.'. " "'mgr lvlana JlQtttbDwska-Dados

(data i podpis)

Dyrektor Domu Pomocy Spolecznej w Kocku
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