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Rozdzial 1.

Nazwa (firma) oraz adres zamawiaj4cego.

Dom Pomocy Spolecznej w Kocku

ul. T. KoSciuszki l,2l- 150 Kock

REGON: 001099503, NIP: 71410 32 537

tel. (81) 859 11 25, e-mail: zp@dpskock.pl

Przetarg nlcogranlczony

Rozdzial2.
Tryb udzielenia zam6wienia.

dla zam6wienia o wartoSci szacunkowei zam6wienia

cei wyrazonA W ro, o kt6rej mowa w

art. 4 pkt 8 ustawy z dnia29 stycznia2}}4 r.

publicznych.

(tj.Dz.U. 22019 r. poz.l843) - Prawo zam6wiefr

Rozdzial3.
Opis Przedmiotu zam6wienia.

1. Przedmiot zam6wienia:

Nomenklatura wg Wsp6lnego Slownika Zarnowieh (CPV)

Gl6wny przedmiot zam6wienia:

45000000-7 RobotY budowlane

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

453311 1 0-0 Instalowanie kotl6w

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

4533 11 00-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45453000-7 RobotY remontowe

2. Przedmiotem zam6wienia jest ,,Budowa indywidualnej kotlowni gazowej

z wewngtrzn4 instalacj1 gazu w budynku zachodnim C zespolu Palacowo- Parkowego

w Kocku":
1) Szczeg6lowy zakres rob6t budowlanych oraz rob6t instalacyjnych skladaj4cych sig na

przedmiot zam6wienia okreslony zostal w Projekcie Budowlano- Wykonawczytn,

przedmixze rob6t oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t

Budowlanych (STWiORB) - zal4cznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunk6w

Zam6wienia i obejmuje:

a) budowg indywidualnej kotlowni gazowej kondensacyjnej, kt6re obslugiwad bqdQ w

zakresie c.o. i c.w.u. budynek zachodni, oraz garahowy Zespolu Palacowo - Parkowego

w Kocku. Kotlownia zlokalizow anabgdzie w wydzielonym pomie szczeniuna poddaszu

budynku;

b) budowg wewngtrznych instalacji garu dla kotlowni na odcinku od projektowanej

szafki gazowej na elewacji kazdego z budynk6w (dla budynku oficyny zachodniej

wymiana istniej4cej szafki gazowej na projektowan4);

つ
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c) wymiang istniej4cych drzwi na poddaszu budynku oficyny zachodniej na drzwi

stalowe o wym. 100/200 cm, klasa EI30;

2) W/w zakres rob6t nalely wykona6 zgodnie z zapisarlri Specyfikacji Istotnych

Warunk6w Zam6wienia (SIWZ) oraz zalqcznikami do SIWZ, w szczegolnoSci z

dokumentacj4 projektow4, Specyfikacj4 Technicznq Wykonania i Odbioru Rob6t

Budowlany ch oraz przedmiarem rob6t.

3) Prace towarzyszqce oraz roboty tymczasowe nie objEte dokumentacjq projektow4 i

przedmiarem rob6t a konieczne do uwzglgdnienia:

a) zgloszenie i odbi6r kotlowni gazowej do Urzgdu Dozoru Technicznego;

b) w razie zaistnienia takiej potrzeby uzyskanie stosownych decyzji i uzgodnieri wrazz

ewentualnymi oplatami otaz wykonanie tych decyzji na koszt Wykonawcy d
wyl4czeniem oplaty na rzecz UDT):

c) organizacjai zabezpieczenie placu budowy;

d) zagospodarowanie we wlasnym zakresie material6w z demontalu- ewentualne

przychody ztego tytulu Wykonawca winien skalkulowad w cenie ofertowej;

e) uporz4dkowanie terenu po budowie oraz wszelkie inne prace nie objgte w SIWZ, a

konieczne do wykonaniaze wzglgdu na sztukg budowlan4.

4) Przedmiary rob6t zalEczone do SIWZ majq jedynie charakter pomocniczy.

Wykonawcazobowiqzany jest do dokladnego sprawdzenia ilo5ci rob6t z dokumentacj4

projektow4. Ztwagina to, ze umowa na roboty bgdzie umow4 ryczaltowqw przypadku

wystEpienia w trakcie prowadzenia rob6t wigkszej iloSci rob6t w jakiejkolwiek pozycji

przedmiarowej nie bgdzie moglo by6 uznane za roboty dodatkowe z Z4daniem

dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze rob6t lub we wzorze

tabeli element6w rczliczeniowych rob6t koniecznych do wykonania wynikajqcych z

dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowi1zku ich wykonania na

podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygowad w

przedmiarze i wzorze tabeli element6w rozliczeniowych iloSci rob6t do wielkoSci

wedlug wlasnych obliczeri na podstawie projektu.

3. Rozwi4zania r6wnow a2;ne.

I ) W przypadku u2ycia w dokumentacji projektowej odniesieri do norm, europejskich ocen

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i system6w referencji technicznych, o

kt6rych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp zamawiaj4cy dopuszcza rozwiEzaria

r6wnowa2ne opisywanym.

2) Wykonawca analizujqc dokumentacjg projektow4 powinien zalo2y6, 2e kazdemu

odniesieniu o kt6rym mowa w art. 30 ust. I pkt2 i ust. 3 Pzpt?ytemu w dokumentacji

projektowej towarzyszy Wraz ,,lub r6wnowo2ne". W przypadku, gdy w dokumentacji

projektowej lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

zostaly uZyte znakitowarowe, oznaczato, ze sq podane przykladowo i okreSlaj4 jedynie

minimalne oczekiwane parametry jakoSciowe oraz wymagany standard.

3) Wykonawca moze zastosowad materialy lub vz1dzenia r6wnowa2ne, lecz o

parametrach technicznych i jakoSciolvych podobnych lub lepszych, kt6rych

zastosowanie w zaden spos6b nie wplynie negatywnie na prawidlowe funkcjonowanie

r ozwiEzah przyj Etych w dokumentacj i proj ektowej .



4)

5)

6)

Wykonawca, kt6ry zastosuje vzqdzenialub materialy r6wnowaZne bqdzie obowi4zany

Wkaza| w trakcie realizacii zam6wieni a, 2e zastosowane przez niego vtz1dzenia i

materialy spelni aj 4 wym agani a o kre Slo ne pr zez Zamawiai qc e go'

lJ^yciew dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art' 2 pkt 16 ustawy

ozrracza,2e Zamawiaj4cy akceptuje takZe wszystkie inne oznakowania potwierdzaj4ce'

Ze daneroboty budowlane, dostawy lub uslugi spelniaj4 r6wnowazne wymagania'

w przypadku, gdy wykonawc a z przyczyn od niego niezaleanych nie moae uzyska6

okresloneg o przezzamawiaiqcego oznakowania lub oznakowania potwierdzajqcego' 2e

dane roboty budowlane, dostawy lub uslugi spelniaj4 r6wnowazne wymagania'

Zamawiajqcy w termin ie przezsiebie yr1r7z1'aczo.6rym akceptuje inne odpowiednie Srodki

dowodowe, w szczeg6inoSci dokumentacjq techniczn4 producenta' o ile dany

Wykonawca udowodni, 2e roboty budowlane, dostawy lub uslugi, ktore maj4 zosta(

przezniego wykonane, spelniaj4 wymagania okreslonego oznakowania lub okreslone

wymagania wskazane przez Zamawiaiqcego'

7) TJZyciew dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego ptzez

jednostkg oceniaj4c4 zgoa.toSe lub sprawo zdania z badah przeprowadzonych przez 19

jednostkgjakoSrodkadowodowegopotwierdzal4cegozgodnoSiZwmaganiamilub
cechami okreSlonymi w opisie frr.a-io,u zam6wienia oznacza' 2e Zamav'riaj4cy

akceptuje r6wnie2 certyfikaty wydane przez inne r6wnowtzne jednostki oceniaj4ce

zgodnos6. zamawiai4cy akceptuj e tak2e inne odpowiednie srodki dowodowe' w

szczeg6lnosci dokumentacjg techniczn4 producenta, w przypadku gdy dany

wykonawca nie ma ani dostgpu do certyfikat6w lub sprawozdat'r z baduh' ani

mo2liwosci ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostEpu nie moze by6

przypisany danemu wykonawc y, otazpod warunkiem 2e dany wykonawca udowodni'

2e wykony wane przezniego roboty budowlane, dostawy lub uslugi spelniaj4 wymogi

lubkryteriaokreslonewopisieprzedmiotuzam6wienia.

Uwaga: JeZeh w SIWZ przy opisie przedmiotu zam6wienia wskazana zostala nazwa

producenta , znaktowarouy, patent lub pochodzenie w stosunku do okre$lonych materiat6w'

urzqdzeh, ttp. zamaw\ai4cy wymaga, aby traktowa6 takie wskazanie jako przykladowe

i dopuszcza zastosowan iepr:ry realizacirzam6wienia material6w,urz4dzeit' itp' r6wnowa2nych

o parametrach nie gorszych niz wskazan e. zamawiajQcy anuluje wszelkie fiazw producenta

itp. jeZeli wystEpujq w dokument aciiprzetargowej (nie s4 one obowi4ntj4ce dla Wykonawcy)'

4. Gwarancja jakoSci.

1) Wykonawca PrzYstqPuj4cY do

objgte niniejszYm zam6wieniem

SIWZ.

okres w przedziale

przetargu zobowiqzanyjest udzielid gwarancji na roboty

na okres wskazany z formularzu oferty - 2il" nr 1 do

2) Warunki gwarancji okresla $ 11 projektu umowy'

3) DlugoS( okresu gwarancji - stanowi kryterium oceny ofert' Zamawiaj4cy okreSla go na

maksymalny)'
4) Zamawiaj4cemu przysluguj4 pelne uprawnienia z tytulu rqkojmi za wady frzyczne

wynikaj4ce z prrepis6w kodeksu cywilnego w terminach tam okreslonych niezale2nie od

uprawniefr z tytulu gwarancji przy uwzglgdnieniu zapis6w art. 150 wt7-9 Pzp'



5) Udzielaj4c gwarancji Wykonawca zapev,mia bezplatne czynnoSci przegl4d6w

gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na caly przedmiot zam6wienia, wigc

powinien ten koszty uwzglgdnid w wynagrodzeniu. Przegl4dy bgdE odbywaly si9

minimum raz w roku, chyba, 2e gwarancja producenta danego materialu wymaga

czgstszych przegl4d6w gwarancyjnych.

5. Podwykonawcy
1 ) Zamawiaj4cy dopuszc za korzystanie z podwykonawc6w.

2) Wykonawc a zobowiEzany jest wskazad w formularzu ofertowym (Zal. Nr I do SIWZ)

czgsci zam6wienia, kt6rych wykonanie zarnierzapowierzyi podwykonawcom i poda6 fi.*y
(oznaczenie przed si gb i or stwa) p o dwyko nawc 6w.

3) Szczeg6lowe uregulowania zwiqzane z podwykonawcarni zawarte sQ w projekcie

umowy, stanowiqcym (Zal. Nr 4 do SIWZ).

6. Klauzula zatrudnienia.
l) ZamawiajEcy w przedmiotowym postgpowaniu wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a

Ustawy aby Wykonawca lub Podwykonawcaprzez caty okres wykonywania przedmiotu

umowy zatrudnial na podstawie umowy o pracA osoby Swiadcz4ce pracq zwiqzan4 z

wykonywaniem czynnoSci okreSlonych ponizej :

- prace ftzyczne obejmuj4ce roboty og6lnobudowlane z zakresu rob6t okreSlonego w

Rozdziale 1 ust.1 pkt. l-3) SIWZ (Wyjqtkiem objgte sq sytuacje, gdy prace te wykonuje osoba

fizyczna prowadzqca samodzielnie dzialalnoit gospodarczq na podstawie umowy o

podwykonawstwo).

2) Wykonawca w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy zobowiqzanv jest do zlohenia

pisemnego oSwiadczenia o wykonaniu obowiqzkl okre5lonego w pkt l, z zasttzeZeniem

postanowiefi pkt 3.

3) Wykonawca zobowiqzany jest do zlolenia v{raz z faktur4 VAT pisemnego oSwiadczenia

o wykonaniu obowipku okreSlonego w pkt 1.

4) Zamawiaj4cy dopuszcza zmiany os6b podlegaj4cych zatrudnieniu zgodnie z wymogami

okreSlonymi w pkt l. Zmiany te nie stanowi4 zmian umowy. PowyZszy warunek zostanie

spelniony poprzez zatrudnienie na umowg o pracQ nowych pracownik6w lub vtyznaczenie

do realizacji zam6wienia zatrudnionych ju2 u Wykonawcy pracownik6w. Szczeg6lowy

spos6b dokumentowania os6b, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia

Zamawiajqcego w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawca wymagan, o kt6rych

mowa w art. 29 ust. 3a, orazsankcji z tytulu niespelnienia tych wymagari, rodzaju czynnoSci

niezbgdnych do realizacji zam6wienia, kt6rych dotyczq wymagania zatrudnienia na

podstawie umowy o pracE przez Wykonawcg lub Podwykonawca os6b wykonuj4cych

czynnoSci w trakcie rcalizacji zam6wienia zawarte s4 $ 10 projektu umowy stanowi4cym

zalqczniknr 4 do SIWZ.

7. Zalrudnienie na podstawie umowy o pracE

l) Zamawiajqcy wymag a, aby osoby wykonuj4ce niesamodzielne czynnoSci w n/w zakresie

dot. realizacji zamowienia: prace demontalowe, monta2owe oraz roboty budowlane w

kotlowni, byly przez Wykonawca, atakhe przez podwykonawc6w, w przypadku gdy w/w

zakres prac bytby powierzany podwykonawcom zatrudnione na podstawie umowy o prac9

(na czas nieokreSlony lub na czas okreSlony).



zgodnre z art. 29 ust.3a pzp - zamawiaj4cy okresla wymagania zatrudnienia os6b przez

wykonawcg lub podwykonawca na podstawie umowy o pracq osob wykonuj4cych wskazane

przez zamawiajqcego czynnosci w zakresie realizacii zam6wienia, jeaeli wykonanie tych

czynnosci polega na wykonywaniu pracy w spos6b okreslony w art. 22 5 | ustawy z dnia26

czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. 22019 r. poL.1040, 1043 i 1495)'

2) Sposob dokumentowania zatrudnienia w/w os6b, oraz uprawnienia Zamawiaj4cego w

zakresie kontroli spelniania przezwykonawca powyZszych wymagafr, oraz sankcji z tytulu

niespelnienia tych wymagari okreSla projekt umowy (zal.4 do SIWZ).

Rozdzial3a.

1. W przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyd (zleci6) podwykonawcom czqSci,

opisan"go w Rozdziale 3 zam6wienia, Zamawiaj4cy zgodnie z art' 36b' 1' Ustawy Pzp Zqda

wskazania przez wykonawca czEsci zam6wienia, kt6rych wykonanie wykonawca zamierza

powierzyd po dwykonawcom, i podania przez wykonawca fi rm podwykonawc6w'

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

miejscu podlegaj4cym bezpoSredniemu nadzorowi zamawiaiqcego, Zamawiajacy 24da' aby

prrlaprzyst4pieniem do wykonania zam6wienia, o ile s4 juZ zna1e podal nazry albo imiona i

nazwiska oraz danekontaktowe podwykonawc6w i osob do kontaktu z nimi, zaangaaowanych

w takie roboty budowlane lub uslugi'

3. Wykonaw cazawiadamiaZamawiaj4cego o wszelkich zmianach danych' o ktorych mowa w

ust. 1 i 2 niniejszego Rozdzialu, wtrakcie realizaciizam6wienia,atakZeprzekazqeinformacje

na temat nowych podwykonawc6w, kt6rym w pozniejszym okresie zam\erza powierzy6

reahzacig rob6t budowlanych lub uslug'

4. Szczeg6lowe uregulowania dotyczqcepodwykonawstwa zawieraprojekt umowy (zaLqcznik

nr 4 do SIWZ).

Rozdzial4.

Termin wYkonania zam6wienia'

Termin wykonania zam6wienia - 20 grudnia 2019 roku' Za termin wykonania

przedmiotu Umowy przyjmuje sig dzieri pisemnego zg\oszenia Zamawiaj4cemu przez

wykonawca - potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru (lub wytypowanego

pracownika Zamawiajqcego) - gotowoSci do odbioru przedmiotu Umowy wraz z

pr zekazaniem ko mp I etnej dokumentacj i o dbi oro wej'

Strony ustalaj4, iz warunkiem koniecznym zgloszenia gotowoSci do odbioru jest uprzednie

ostateczne zakohczenie wszystkich rob6t, do wykonania kt6rych na podstawie umowy

zobowi4zany jest Wykonawca. Zg\oszenie dla swej skutecznoSci powinno zawierat

oSwiadczenie inspektora nadzoru o faktycznym ostatecznymzakonczeniu wszystkich robot'

Do zgloszenia Wykonawca obow i4zarry jest zalqczyi dokumentacj I odbiorow4'

■
■

2.
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Rozdzial5.

Warunki udzialu w PostgPowaniu'

l.KompetencjelubuprawnieniadoprowadzeniaokreSlonejdzialalnoScizawodowej,oile
wynika to z odrgb.,y"t po.pis6w: Zamawiaj4cy w niniejszym postgpowaniu nie wymaga

oirgb.r.go potwierdzenia spelniania przedmiotowego warunku'

2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna: zamawraj4cy w niniejszym postgpowaniu nie

wymagaodrgbnegopotwierdzeniaspelnianiaprzedmiotowegowarunku.

3. ZdolnoSd techniczna lub zawodowa:

1)Zamawiaj4cytvnawarunekzaspelnionywprzypadkukiedyWykonawcawykahe,2ew
okresie ostatnich 5 latach przed ,piy*.," terminu skladania ofert' a jezeli okres

prowadzen ia dzialalnoSci jest kr6tszy--'w tym okresie' wykonal w spos6b nalezyty otaz

zgodniezzasadamisztukibudowlanejiprawidlowoukofrczyl:
- co najmniej 2 roboty polegaj4ce na budowie lub kompleksowej przebudowie (remoncie)

kotlowni gazowych o wartosci min. 100 000,00 (slownie: sto tysigcy) zlotych kaada z

rob6tipotwierdzireferencjami2ena|ezyciezostalyukoticzone.
2) Zanawiaj4cv wvmaga od Wvkonawc6w dvtpo"owania ::""t:::T1.':"H1,\::T'Xf;鰤 awl句 4しy Wttnab…い り
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Osobl,kt6ra zostanie、 vyznaczOna przez Wykonan7cO na kic]

do prac PrzY zabYtkach'

Rozdzial6'

Dokumenty skladane przez Wykonawca

do oferty rVw dokumenty:

1) oswiadczenial niepodleganiu wykluczeniu otaz spelnianiu warunk6w udzialu

w postgpowaniu - za\qcznik 2a i zal' 2b'

2)odpiszwlaSciwegorejestrulubzCentralnejEwidencjiilnformacjioDzialalnoSci
Gospodarc ze,, ieteli od.gbn" przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji' w celu

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust' 5 pkt 1 ustawy Pzp'

3) Wykaz robot budowlanych potwierdzaja.y.tt spelnienie warunku udzialu w postgpowaniu

o ktorym mowa w Rozdziale 5 ust. f pii :, waz z podaniem ich rodzaju' wartoSci' daty'

miej sca wykonania i podmiot6 w, na tzeczktorych roboty te zostaly wykonane'
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4)Dowody potwicrdzaace,2C rObOty budowlanc o kt6rych mowa w w/w Wykazic Zostaly

■vykonalle nale2ycic,w szczeg61noSciinfoll..age o tym czy roboty zostaly wykonallc zgodnic

z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukoiczone,przy czym doWOdalni,o kt6rych

mowa,sa rctrcnde badttillllc dokumcnty wystawionc przcz podmiot,na rzccz kt6rcgo roboty

budowlanc byly Ⅵγkonywane,aje2cli z uzasadniona przyCZyny o obicktywlllym charaktcrze

Wykonawca niejest w stanic uzyskaC tych dokument6w一 iFllle dokumenty;

5)W celu potWierdzenia,2e oferowane doStawy9 uslugi lub roboty budoWlanc spelnial

Ⅵγmagania okre`lonc w SIWZ Wykonawca zobowilzany jcst zalaczy6 kartO produktu

ofcrowanego ko■ a gazowcgo potwicrdzalCa,12jegO funklonaln066 i paramctry sa ZgOdnc z

Ⅵγmaganiami ZamawiaaCcg0 0krcSlonymi w Rozdziale 3 SIWZ oraz STWiORB.

6) Pelnomocnictwo (ezeli dotyczy).

2. UWAGA z Zamawiai4cy nie stosuie w przypadku skladania dokument6w o kt6rych mowa

w Rozdzialc 6 SIWZ dot. ym

samym wszystkie w/w dokumenty sq wymaganymi zalqcznikami do oferty' W przypadku ich

braku wezwaniu podlegajE jedynie Wykonawcy kt6rych oferty maj4 szansq zostae uznanymi

za najkorzystniejsze (w przypadku pozostalych ofert, brak przedmiotowych dokument6w

skutkuje odpowiednio odrzuceniem oferty i/|ub wykluczeniem Wykonawcy bez dodatkowego

wezwania do uzuPelnienia).

3. W przypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia, warunki

o kt6rych mowa w pkt. 6.1.3 niniejszej SIWZ zostanq spelnione jezeli Wykonawcy bEd4 je

spelnia6 l4cznie.
4. Pot.gurie na zdolno5ciach lub sytuacji innych podmiot6w na zasadach

okreSlonych w art. 22 aUstawy PzP.
1) WykbnawcamoZew celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postqpowanlu, w
' 

stosownych sytuacja ch oriz w odniesieniu do konkretnego zam6wienia, lub jego czqSci,

polega6 na zA|moSciach techni cznychlub zawodolvych innych podmiot6w,niezalehnie od

.hurutt.* prawnego lqczqcychgo z nim stosunk6w prawnych.

2) Wykonaw.u, t tOry"pot.gr"L zdihoSciach lub sytuacji innych podmiot6w, musi udowod-
' 

nii zamawiaj4cemu, zelealiztrqc zam6wienie, bgdzie dysponowal niezb_Ednymi zasobami

tych podmioto*, w szczeg6lnoSci przedstawiaj4c zobowiEzanie tych podmiot6w do odda-

,iu.nu do dyspozycji nieibqdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia'

3) Zamawiaj4cy icenii, czy udostEpniane wykonawcy ptzez inne podmioty zdolnoSci tech-

niczne lub zawodo*" ptr*alajq na wykazanie przez wykonawca spelniania warunk6w

udzialu w postgpowaniu oraz bada, czy nie zachodz4 wobec tego podmiotu podstawy wy-

kluczenia, okt6rychmowawart. 24ust.l pkt 13 -22ustawy orazart.24ust.5pkt2i4 '

4) W odniesieniu do warunk6w dotycz4cychwyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub

do6wiadczenia, wykonawcy mog4 polegai na zdolnoSciach innych podmiot6w, jeSli pod-

mioty te zrealizuj4 uslugi, do realizacji kt6rych te zdolnoSci s4 wymagane'

5) Jezeii zdolnoSci iechniczne lub zawodowe podmiotu - na kt6rego zasobach polega lYyko-

nawca - nie potwi erdzajqspelnienia ptzezwykonawca warunk6w udzialu w postEpowaniu

lub zachodz4 wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, zamawiajqcy Zqda, aby wy-

konawca w terminie okreSlonym przez zamawiajqcego :

a) zastqpilten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

bj zobowi4zil.^sig do osobiitego wykonania odpowiedniej czgsci zam6wienia, jeZeh wykaZe

zdolno3ci techniczne lub zawodowe lub sytuacjg finansow4lub ekonomicznq.
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Rozdzial6a.
Podstawy wykluczenia WYkonawcY

Zamawiaj4cy przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz

art.24 ust. 5 pkt 1 ustawY PzP

Rozdzial T.

Informacja o sposobie porozumiewania sig Zamawiajqcego z wykonawcami oraz

przekazywania oSwiadczefi lub dokument6w, a takirc wskazanie os6b

uprawnionych do porozumiewania sig z wykonawcami'

l. postgpowanie o udzielenie zam6wienia prowadzi sig zzachowaniem formy pisemnej.

W toku niniejszego postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego oSwiadczenia,

wnioski, zawiadomi enia oraz informacje Zarnawiajqcy i wykonawcy przekazuj4 pisemnie'

Zamawiajqcy dopuszcza ich przekazywanie drog4 elektroniczfiq.Z zastrzeZeniem ust. 2,

przekazanie oSwiadczefr, wniosk6w, zawiadomiefr lub informacji drog4 elektronicznquwala

sig za zloZone w terminie , jekeli ich treSc dotarla do adresata przed uptywem terminu i

zo stala niezwlo czni e p otwi erd zona w fo rmie pi semnej'

2. Uzupelnienia dokument6w, oSwiadczeri lub pelnomocnictw dokonywane na skutek

wezwania, wyjaSnienia wykonawc6w dotycz4ce tresci oferty w tym dotycz4ce ceny

ofertowej, wyra2enie zgody na poprawienie omylki o kt6rej mowa w art. 87 ust. 2 pkt3 Pzp

dla swej skutecznoSci musz4 przed uplywem termin6w wyznaczonych przez

Zamawiaj4cego zostai dostarczone w formie pisemnej.

3. Osoba uprawniona do porozumiewania sig z Wykonawcami:

Stanislaw Jedut - e-mail dpskock@poczta.onet.pl

Uwaga: Dom Pomocy Spolecznej w Kocku

pracuje: Poniedzialek-Pi4tek, godz- 7oo- 15oo

Rozdzial8.
Wymagania dotYcz4ce wadium.

l. Wykonawca jest zobowi4zany wnieSd wadium w wysokoSci: 4500,00 Pl-N(slownie'. cztery

tysi4ce pig6set zlotYch).

2. Wadium mo1eby6 wniesione w jednej lub kilku nastgpuj4cych formach:

1) pieni4dzu; (wadium wnoszone w pieniqdzu nale2y wplacid przelewem na nastgpuj4cy

rachunek bankowy Zarnawiajqcego: Dom Pomocy Spolecznej w Kocku, nr rachunku 47

8721 0008 0000 1632 2000 0030 Bank Sp6ldzielczy w Kocku, ul. Jana Pawla IIl35,2l-

150 Kock z podaniem w tytule przelewu ,,Wadium -Znak sprawy: DPS127lll2019" -
Zaleca sig dol4czenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzajEcego dokonanie

przelewu.

2) porgczeniach bankowYch lub

kredytowej , ztym 2e PorEczenie

3) gwarancjach bankowych;

porgczeniach sp6ldzielczej kasy oszczqdnoSciowo-

kasy jest zawsze porgczeniem pienigznym;

4) gwarancj ach ubezpieczeniowych;
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5) porgczeniach udzielanych przezpodmioty, o kt6rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt' 2 ustawy

z dniag listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsigbiorczoSci (tj.

Dz. U. 22018 r. poz. ll0 ze zm.)

3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieni4 dzu, zamawiaj4cy uzna wadium, kt6re znajdzie sig

na rachunku bankowym zamawiaj4cego przed uplywem terminu skladania ofert.

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,

gwarancja musi by6 gwarancj4 nieodwolalnE, bezwarunkow4 i platnq na pierwsze pisemne

Zqdanie zamawiajqcego, sporz4dzon4 zgodnie z obowiEzuj4cymi przepisami i powinna

zawierac nastgpuj 4ce elementY :

1) nazwg daj4cego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiaiqcego),

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielaj4cych gwarancji) oraz wskazanie

ich siedzib,

2) kwotg gwarancji,

3) termin wa2noSci gwarancji w formule: ,,od dnia ....'.. -do dnia ........'",

4) zobowiqzanie gwaranta do zaplacenia kwoty gwarancji na pierwsze Zqdanie

zamawiajqcego w sytuacjach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zam6wiefr publicznych.

5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pienigzna, zanawiaj1cy wymaga

oryginalu dokumentu wadialnego (gwarancji lub porqczenia).

6. Wadium musi zabezpieczaf ofertg przez caly okres zwiqzaniaofert4, poczqwszy od dnia, w

kt6rym uplywa termin skladania ofert.

7. Zamawrajqcy zvtraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub uniewa2nieniu postgpowania, z wyj4tkiem wykonawcy, kt6rego oferta

zosta\awybranajako najkorzystniejsza, zzastrzeleniem przypadku okreSlonego w art' 46 ust.

4a ustawy.

8. ZamawiajEcy zwraca wadium wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana jako

najkorzystniejsza niezw\ocznie po zawarciu umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

9. Zamawiajqcy zwraca niezwlocznie wadium, na wniosek wykonawcy, kt6ry wycofal ofertq

przed uplywem terminu skladania ofert.

10. Zamawiajqcy z4da ponownego wniesienia wadium przez wykonawca, kt6remu zwr6cono

wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy, jeheli w wyniku rczstrzygnigcia odwolania jego oferta

zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreSlonym

przez zamawrqqcego.

ll. Zamawiajqcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na

wezwanie, o kt6rym mowa w art. 26 ust. 3 i3austawy, zprzyczynlehqcychpo jego stronie, nie

zlolyloSwiadczeri lub dokument6w, potwierdzaj4cych okoliczno6ci, o kt6rych mowa w art.25

ust. I ustawy, oSwiadczenia, o kt6rym mowa w art. 25a ust.1, pelnomocnictw lub nie wyrazll

zgody na poprawienie omylki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowalo

brak mo2liwoSci wybrania oferty zlohonej przezwykonawcA jako najkorzystniejszej.

12. Zamauriaj4cy zatrzymt\e wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, kt6rego oferta

zostala wybrana:

1) odm6wil podpisania umowy w sprawie zam6wienia publicznego na warunkach

okreSlonych w ofercie,
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2) zawarcie umowy w sprawie zam6wienia publicznego stalo sig niemo2liwe z przyczyn

leZqcy ch Po stronie wYkonawcY.

13. Zasady wnoszenia wadium okreslone w niniejszym Rozdziale dotyczq r6wnie2

przedhtZania waznoSci wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach okreSlonych

w ustawie.

Rozdzial9.

Termin rw iqzania ofertq.

1. Termin zwiqzaniaofert4 wynosi 30 dni od uplywu terminu skladania ofert'

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj4cego moae przedluly(' termin

zwiqzania ofert4.

3. Bieg terminuzwiqzania ofert4 rozpoczynasiE wraz z uplywem terminu skladania ofert'

Rozdzial 10.

opis sposobu prrygotowania ofert oraz zalqczniklw do ofert i innych dokument6w

skladanYch w PostgPowaniu'

1. Zamawiajqcy pod rygorem odrzucenia oferty wymaga, aby oferta byla wlasciwie

sporz4dzon u, * ,r"r"golnosci powinna by6 zgodna ze wzorem ptzekazanym w SIWZ oraz

podpisana ptzezosobg (osoby) upowa2nion4 do reprezentowania Wykonawcy'

2. Ofertamusi by6 przygotowana w jqzyku polskim, pisemnie napapierze' pismem czytelnym

przy uzyciu nosnika pir*u nieulegaj4cego usunigciu bez pozostawienia sladow' wszelkie

Ⅵγmagane dokumenty za10czonC d0 0ferty sporzOdZOnc wjQZykach obcych sO Skladane wraz z

tlumaczeniem na iE Yk Polski.

elektronicznei 
.nirri dn niei i inne dok,mentv skladane \ oagaiqpodpisu

3. Oferta orazzalqczniki do niej i inne dokumenty skladane w postgpowanlu wyn

os6b uprawnionych. Iekeliwykonawca sklada ofertg poprzjez ustanowionego pelnomocnika,

Zarnawiajqcy, pod rygorem odrzucenia oferty, wymaga za\qczenia do oferty stosownego

pelnomocnictwa rodzajowego. Nie zloteniepelnomocnictwa lub pelnomocnictwo wadliwe

podlega uzuPelnieniu.

4. pop.a*ki w ofercie lub w zalqcznlkach do niej musz4 by6 naniesione czytelnie oraz

opatrzone podpisem osoby upowaZnionej'

5. Wymagane dokumenty wykonawc aprzedklada w formie oryginalu lub w formie kserokopii

poSwiadczo fiej ,,za zgodnoit z oryginalem" przezupowaznion4 osobg lub upowaZnione osoby'

Pozostale dokumenty (np. pelnomocnictwo) Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty

przedl<lada w formie oryginalu, z tymke w przypadku oferty wsp6lnej wsp6lnik6w Sp6lki

cywilnej, - jezeli upowaZnienie do jej zloaenia wynika z umowy sp6lki cywilnej - zamiast

pelnomocnictwa mo1na zalEczyl do oferty oryginal tej umowy lub jej kopig poSwiadczon4

notarialnie za zgodno|c z orygina\em lub jej kopig poSwiadczon4 za zgodnoS6 z oryginalem

przez wszystkich wsPolnik6w.

6. Cena oferty musi by6 podana liczbqi slownie'

1. Kazdy Wykonawcamoae zloTy, w niniejszymprzetatgu tylko jedn4 ofertE'



8. Oferta i dokumenty stanowi4ce za\qczniki do oferty nie podlegaj4 zwrotowi przez

Zamawiajqcego, chyb ake ofertazostanie wycofana przeduplywem terminu skladania ofert lub

ustawa Prawo zam6wieri publicznych stanowi rnaczei (np. oferta zloaona po uplywie terminu

skladania ofert). Zamawiajqcy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postgpowaniu'

b) posiadad oznaczenlc:

instalaci w obi

c) posiadad rrrzw1 i adres Wykonawcy, aby mozna bylo odeslai j4 nie otwart4 w przypadku

stwierdzen ia 2e oferta zostala z\.oaonapo wyznaczonym terminie.

11. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz vczestnictwa w postqpowaniu obci4Zaj4

wylqcznie Wykonawcg.

12. Dokumenty skladane w trakcie postgpowaniazawieruj4ce informacje stanowi4ce tajemnica

przedsigbiorstwa w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji, co do kt6rych wykonawc a zastrzegl, Ze nie mog4 by6 udostEpnione

podmiotom innym ni| Zarnawiajqcy muszE byc oznaczone klauzulq ,,POUFNE" w prawym

gO.ny- rogu kazdej strony dokumentu je zawierai4cego. Brak takiego zastrzehenia traktowany

bEdzie jako zgoda wykonawcy na ujawnienie zainteresowanym przedmiotolvych informacji'

zatajemnica przedsigbiorstwa nie mog4 by6 uznane w szczeg6lnosci:

- aktualny odpis z wlaSciwego rejestru,

- informacie ujawniane przezZamawiaiqcego w trakcie otwarcia ofert'

przeztajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji, rozumie sig nieujawnione do publicznej wiadomoSci informacje techniczne,

technologiczne, organizacyjneprzedsigbiorstwa lub inne posiadaj4ce wartoS6 gospodarcz4, co

do ktorych przedsiEbiorca podj4l niezbgdne dzialaniaw celu zachowania ich poufnoSci.

13. W przypadku gdy zLolone przezWykonawc6w dokumenty bqd4 zawieraly dane w innych

walutach niZ pLN, Zamawiajqcy jako kurs przeliczeniowy przyjmie kurs NBP zdniapublikacji

w Biuletynie Zam6wieri Publicznych Ogloszenia o Zam6wieniu.

14. Dokumenty sklad ane przez wszystkich Wykonawc6w po otwarciu ofert bez wezwania

Zamawrajqcego:

1) Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej informacji z

otwarcia ofert, przekazuje Zarnawiajqcemtt Oswiadczenie o przynaleZnoSci lub braku

przynalehnoSci do tej samej grupy kapitalowej o kt6rej mowa w art. 24 ust' 1 pkt 23 ustawy

pzp. Wraz ze zlo1eniem oSwiadczenia Wykonawca moze przedstawi6 dowody, 2e powiqzania

z innymi Wykonawcami nie prowadz4 do zaklocenia konkurencyjnoSci w postqpowaniu o

udzielenie zam6wieni a (Zal4cznik nr . . . ..do SIWZ.

10. ofertg nale1yumiesci6 w zamknigtym opakowaniu (kopercie), uniemozliwiaj4cym od-

czytaniejego zawartoSci bez uszkodzenia. Koperta winna by6 opisana w nastEpujqcy spos6b:

a)Zaadrcsowana na adres Zamawi荀 lCegO:
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2)w przypadku wsp6lnego ubiegania siQ o zam6wienie przezwykonawc6w' oswiadczenie o

przynaletnosci lub braku przynaleInosci ao tej samej grupy kapitalowej sklada kazdy z

Wykonawc6w.

Rozdzial ll.
Mieisce oraz termin skladania i otwarcia ofert'

1. Miejsce i termin skladania ofert:

1) oferty naleZy skladac do dnia 12 listopad a 2019 roku do godz' 1000 w siedzibie

zamawraiqcego: Dom Pomocy Spolecznej w Kocku, ul' T' KoSciuszki 1; 21-150 Kock '

sekretariatPok 27'

2) Zamawiaiqcy niezwLOCznie zwracaofertg, kt6ra zostalazloaona po termtnte

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

1) jawne otwarcie zlozonychofert nast4pi w dniu 12 listopad t 2019 roku o godz' I'100 w

siedzibie Zamawiajqcego: Dom Pomocy Spolecznej w Kocku, ut. T. KoSciuszki 1;

21-150 Kock, sekretari at Pok' 27'

2) bezpoSrednio przed otwarciem ofert Zamaw\aiqcy poda kwotq jakq zarrtierza

przezlaczy'O na sfinansowanie zam6wienia;

3) podczas otwierania ofertZamawiaiqcy sprawdzi oraz oglosi:

a)stankopert/ktorepowinnyby6nienaruszonedochwiliotwarcia;
b) nazwq i adres wykonawcy, kt6rego oferta jest otwierana;

c) kryteria oceny ofert tj' ceny ofertowe' okres gwarancji;

d) termin wykonania zam6wienia, warunki platnosci i termin platnosci (wynika zslwz

i UmowY).

Rozdzial 12.

OPis sPosobu obliczenia cenY'

1. Kazdy z wykonawc6w moze ,uproporo*a6 tylko jedn4 cenq i nie moZe jej zmieni6'

2. Zaoterowana cena dotyczy calego przedmiotu zam6wienia'

3. zaoferowana cena musi by6 podana riczbqoraz slownie i bgdzie cenqryczaltow4 (definicja

ryczaltuzgodnie ztre(;ciq art' 632 Kodeksu cywilnego)'

4. Sposob obliczenia ceny ofertowej:

1) Ceng ofertow4 brutto (wrazz podatkiem vAT) nalely obliczy6 w oparciu o zal4czony

przedmiar robot, specyfikacjq techniczn?, dokumentacjE projektowQ oraz zakres rob6t

wynikaj4cy z wlasnej kalkulacji rob6t tymczasowych i prac towatzysz4cych nie objgtych

dokumentacj4. za\4czony przedmiar rob6t jest jedynie materialem pomocniczym do

dokonania wyceny przedmiotu zam6wienia (R6inice w obliczonych w przedmiarze

iloSciach, czy brak okreslonej pozycji naleLy uwzglgdnid w cenie oferty jezeli jej

koniecznosd wynika z dokumentacjiprojektowej, specyfikacji technicznei czy slwz)'

2) Cena ofertowa winna uwzglgdnia6 wszystkie roboty budowlane, kt6rych zam6wienie

dotyczy,oraz koszty poSrednie, zysk, przewidywan4 inflacjg do korica rob6t i podatek VAI

atakZewykonanie prac i rob6t o kt6rych mowa w Rozdzial 3 ust' 2'pkt 3 SIWZ'

3)Przy wycenie rob6t naleZy ponadto uwzglgdni6 koszty wszelkich odbiorow' pomiarow'

b adan , zaSwiadczui i Protokol6w

13



4) W wycenie nalezy uwzglgdnic wszelkie koszty (brutto wraz z podatkiem VAT)

ewentualnych rob6t dodatkowych nie ujgtych w SIWZ, a koniecznych do wykonania ze

wzglEdu na sztukg budowlan4, zasady wiedzy technicznej, rygory technologiczne

i obowi4zuj4ce przepisy prawa oraz vwzglEdni( wszelkie oplaty, jakie Wykonawca

zobowiqzanyjest ponies (, w zw\4zku z realizacjq zam6wienia. wykonawca zobowi4zanv

godzinowej w 2019 r.

5. Sporz4dzota przez Wykonawcq wycena rob6t

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoSd za wlaSciwe

stanowi6 bgdzie cenE ofertow4 brutto'

okreslenie stawki podatku VAI zgodnie

z obowi4zujqcYmi PrzePisami.

6. Cena ofertowa brutto (wrazz podatkiem VAT) jest cen4 ofertow4 wykonawcy i jako cena

ry czaltow a nie Podlega zmianom'

7. W terminie 7 dni od dnia zawarciaumowy, wybrany wykonawcazobowrqzany jest wykona6

iprzedloZy| Zamawiajqcemu kosztorys ofertowy. Suma wartoSci podanych w kosztorysie musi

by6 zgodna z cen|ofertow4. Jekeli wykonawc a przewidzial w cenie ofertowej zakres robot

wynikaj4cy z wlasnej kalkulacji rob6t tymczasowych i prac towarzyszqcvch nie objqtych

specyfikacj 4 ani przedmiarem jest r6wnie2 uwzglgdnid ten zakres w kosztorysie'

UWAGA!
1) W przypadku powzigcia w4tpliwoSci czy oferta nie zawiera raZEco niskiej ceny

Zamawiajqcy zastrzega sobie plawo Z4dania od Wykonawcy wyjaSnieir i dowod6w oraz

kosztorysu ofertowego, w oparciu, o kt6ry Wykonawca dokonal kalkulacji ceny'

2) Zamawiajqcy dzialaiqc na podstawie 
'nft. 

87 ust. 2 Pzp. dokona poprawienia omylki

rachunkowej w obliczeniu ceny w ten spos6b, 2e ieaeli cena ryczaltowa (na druku oferty)

podana liczbq nie bqdzie odpowiada6 cenie ryczaltowej podanej slownie' przyimie za

prawidlow4 ceng rycza\towa podan4 slownie'

Rozdzial 13.

Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga by6 prowadzone rozliczenia

migdry Zamawiai4cym a WYkonawc4'

Rozliczenia migdzy Zamawiaiqcym i Wykonawce bqdE prowadzone wyl4czrrie w zlotych

polskich (PLN).

Rozdzial 14.

opis kryteri6w, kt6rymi zamawiaj4cy bgdzie sig kierowal prry wyborze oferty wrtzz

podaniemznaczeniafychkryteri6worazsposobuocenyofert.

l. Zamawtaj4.y dlkora wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nw' kryteri6w oceny

ofert (nazwa kryterium , waga, spos6b punktowania):

1) CenaofertY - 60% (max60Pkt)

2) Okres udzielonej gwarancji jako5ci - 40 % (max 40 pkt)
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2. Ocenaoferty bgdzie dokonywana wg poni2szych zasad:

1) Ocena ceny oferty - bgdzie przeprowadzonawgnastgpuj4cego wzom matematycznego;

P(Ci) = Cmin / Ci x 60 Pkt gdzie:

Cmin - najnilszacena spoSr6d wszystkich waZnych ofert i nie odrzuconych

Ci - ceny poszczeg6lnych ofert

P(Ci) - liczbapunkt6w za kryterium ceny

2) Ocena okresu gwarancji udzielonei na przedmiot zam6wienia.

Ocena przeprowadzona zostanie na podstawie podanego na druku oferty okresu gwarancji na

przedmiot zam6wienia w pelnych latach. Okres gwarancji nale?y podawa6 wylEcznie w

pelnych latach. W przypadku podania okresu gwarancji w miesi4cachZamawiajqcy zaliczy do

wyliczenia punkt6w okres pelnego roku przyjmuj4c rok nihszy nizbgdzieto wynikalo z podanej

iloSci miesigcy (np. podanie okresu gwarancji 4lati 9 m-cy bgdzie traktowane jako 4 pelnych

lat). Ocena pzeprowadzona zostanie wg poniZszego zestawienia:

- Wykonawca, kt6ry przedstawi w swojej ofercie okres gwarancji, gdzie P(GI) to liczba

punkt6w za kryterium okresu udzielonej gwarancji:

3 1ata

4 1ata

5 1at i wiOcei

- otrzyma 0 punkt6w P(Gi)

- otrzyma20 punktriw P(Gi)

- otrzyma 40 punkt6w P(Gi)

Okres rgkojmi za wady jest zr6wnany zokresem udzielonej gwarancji jakoSci.

zaoferui

3) Ocena ofertv - suma punkt6w z poszczeg6lnvch krvteri6w: P: P(Ci) + P(GD

3. Zamawiaj4cy oceni i por6wna tylko te oferty, kt6re odpowiadaj4 treSci i wymogom SIWZ.

4. Obliczajqc punktacjg dla poszczeg6lnych ofert, Zamawiaj4cy zastosuje zaok'tqglenie do

dw6ch miejsc po przecinku.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiajqcy mole zqdat, od Wykonawc6w wyjaSniefr

dotyczqcych treSci zloaonychofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie migdzy Zarnawiaiqcym

a Wykonawc4 negocjacj i dotyczqcychz\olonq oferty oraz,zzastrzeleniem ust' 6 dokonywanie

jakiejkolwiek zmiany w jej treSci.

6. Zamawiaj4cy poprawi w tekScie oferty oczywiste omylki pisarskie, omylki rachunkowe otaz

inne omylki polegaj4ce na niezgodnoSci oferty ze Specyfikacja Istotnych Warunk6w

Zam6wienia, nie powodujqce istotnych zmian tresci ofert niezwlocznie zawiadamiaj4c o tym

wykonawcg, kt6re go oferta zostala poprawiona.

j. Zamawiajqcy odrzuci ofertg, jeaeli wyst4pi przynajmniej jedna przeslanka odrzucenia

unofinowana w ustawie PzP.

8. Najkorzystniejszq spoSr6d zloaonych waZnych i niepodlegaj4cych odrzuceniu ofert bqdzie

oferta z najwylsz1 liczb4 punkt6w plzyznanq w ramach kryteri6w, o kt6rych mowa w

niniejszym paragrafie.
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9. Jeaeh nie mozna wybrad najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, 2e dwie lub wigcej ofert

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteri6w oceny ofert, Zamawiaj4cy spoSr6d tych

ofert wybiera ofertg z najnilszq cenE, a jeheli zostaly zlohone oferty o takiej samej cenie,

Zamawiajqcy wzywa Wykonawc6w, ktorzy z\olyli te oferty, do z\olenia w terminie

o kre S I o nym pr zez Zamawiai 4c e go o fert do d atkowych.

Rozdzial15.

Informacje o formalno5ciach, jakie powinny zostad dopelnione po wyborze oferty w

celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

l, Zamawiaj4cy informuje niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj4c nazwE albo imiE i nazwisko, siedzibE albo

miejsce zamieszkania i adres, jezelijest miejscem wykonywania dzialalnoSci wykonawcy,

kt6rego ofertg wybrano, oraz nazry albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca

zamieszkania i adresy, jeaeli s4 miejscami wykonywatia dziaNalnoSci wykonawc6w, ktorzy

zlo|ylioferty, atakae punktacjg przyznanEofertom w kazdym kryterium oceny ofert i lqcznq

punktacjg,

2) wykonaw cach, ktorzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, kt6rych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty,

4) uniewa2nieniu po stgpowania

- podaj4c uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj1cy zartieszcza informacje,

o ktorych mowa ust. 1 pkt 1) na stronie internetowej.

3. Zamawial4cy zawiera umowg w sprawie zam6wienia publicznego, zgodnie z art.94 ustawy

Pzp.

4. Jeaeliwykonawc4 kt6rego oferta zostalawybrana, uchyla sig od zawarciaumowy w sprawie

zam6wienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenianaleZytego wykonania

umowy, Zatnawnjqcy moZe wybra6 ofertg najkorzystniejsz4 spoSr6d pozostalych ofert bez

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

5. ZamawiajEcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia niniejszego postgpowanianakahdym

etapie w przypadkach o ktorych mowa w art. g3 ustawy Pzp (D2.U .2019.0.1843 ti. - Ustawa

z dnia29 stycznia2}}  r. - Prawo zam6wiefr publicznych).

Rozdzial 16.

Wy m a gania d otyczq ce zab ezpieczen ia n aleiyte go wykon an ia um owy.

1. Ustala siE zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy w wysokoScilD'/o ceny calkowitej

(ryczaltowej brutto) podanej w ofercie. Zabezpieczenie zostaje wniesione przed podpisaniem

umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w jednej lub kilku

nastgpuj 4cych formach :

a) pieni4dzu;

b) porgczeniach bankowych lub porgczeniach sp6tdzielczej kasy oszczgdnoSciowo-

kredytowej , ztym 2e zobowiEzanie kasy jest zawsze zobowiEzaniem pienigZnym;

c) gwarancjach bankowych;
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d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) porgczeniach udzielany chprzezpodmioty, o kt6rych mowa w art' 6b ust' 5 pkt 2 ustawy z

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

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieni4dzu Wykonawca wplaca wyl4cznie przelewem na

rachunek bankowy wskazany przezzanrawiajqcego: Dom Pomocy Spolecznej w Kocku' Bank

Sp6ldzielczywKocku,ul.JanaPawlaII35(21-150Kock),nrrachunku47872100080000
1632 2000 0030 tytulem DPS/27 1 I | 12019'

4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowi4ca formq wniesienia zabezpieczenia

naleZytego wykonania umowy, powinna co najmniej:

1) ustalad beneficjenta gwarancji, tj' Dom Pomocy Spolecznej w Kocku'

2) okreslai kwotg gwarantowanq w zNotych(ustalon4 na podstaw\e zloZonej oferty)'

3) okreslad termin waZnoSci (stosownie do postanowiefr SIWZ i z\oaonej oferty)'

a)by6gwarancj4nieodwotywalnq,bezwarunkow4'platn4naktzdezqdanie'
5) wskazywa6 przedmiot gwarancji (wynikajqcy z SIWZ)'

6) wskazywac, 2e sluZy pokryciu wszelkich toszczef z tytulu niewykonania lub

nienale2Ytego wYkonania umowy'

5. Zamawraj4cy zwroci 70 o/owysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania

zam6wieni aiuznaniaprzezzamawiaiqcego zanalezycie wykonane (odbi6r kofrcowy)'

6,30 %wysokoSci zabezpieczeniaZamatiajqcy pozostawi na zabezpieczenie roszczeri z tltulu

rgkojmi zawadY.

7. Kwotg, o kt6rej mowa w ust. 6 Zamawiaiqcy zwr6ci nie p6zniej niz w 15 dniu po uplywie

okresu rgkojmi zawadY.
g. Iezelr zabezpieczenie wniesiono w pieni4dzu, zamawiaiqcy przechowuje je na

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiqqcy zv'raca zabezpieczenie wniesione w

pieni4dzu z odsetkami wynikaj4cymi z umowy rachunku bankowego' na kt6rym bylo ono

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizjibarkowej za

przelew pienigdzy na rachunek bankowy wykonawcy'

Rozdzial 17.

Informacja dot. treSci umowy'

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta, *ybranym wykonawc4, stanowi zal1cznik nr 4 do

niniej szej SPecYfikacj i.

Rozdzial 18.

1. Srodki ochrony prawnej przysluguj4 wykonawcy, atak1einnemu podmiotowi' jeaeli ma lub

miai interes w uzyskaniu danego zam6wieni a olazponi6sl lub moZe poniesi szkodg w wyniku

naruszeni a przez Zamaw iai qce go p rzep i s 6w ustawy'

2. Odwolanie:

1) Odwolanie przysluguje wobec czynnoSci:

a) okreSlenia warunkow udzialu w postgpowaniu'

b) wykluczenia odwoluj4cego z postgpowania o udzielenie zam6wienia;

c) odrzucenia oferty odwoluj 4cego;

d) oPisu Przedmiotu zam6wienia;

e) wyboru najkorzystniej szej oferty'
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z) odwolanie powinno wskazywac czynnosci lub zaniecharia czynrrosci zamawiaj4cego,

ktorej zarzrlca sig niezgodnoS6 z przepisami ustawy, zawiera| zwigz\e przedstawienie

zarztt6w, okresla6 ?qdanie olaz wskazywad okolicznosci faktyczne i prawne

uzasadniaj 4ce wniesienie odwolania'

3) Odwolanie wnosi sig do Prezesa Krajowej Izby odwola'wczei w formie pisemnej albo

elektronicznej opatrzonej bezpie cznyrn podpisem elektronicznym weryfikowanym za

pomocq waZnegkwalifikowanego certyfikatu lub r6wnowaanego Srodka' spelniaj4cego

wymagania dla tego rodzaju podpisu'

4) Odwolanie *nori sig w terminie 5 dni od dnia przeslania informacji o czynnoSci

zamawraiqcego stanowiqcej podstawg jego wniesienia - je1eli zostaly przeslane w spos6b

okreslony w art. 180 ust. 5Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni -iezelizostaly

przeslane w innY sPosob'

5) Odwolanie wobec tresci ogloszenia o zam6wieniu, a takae wobec postanowiefr

specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, wnosi sig w terminie 5 dni od dnia

zamieszczenia ogloszenia w Biule tynie zam6wieri Publicznych lub specyfikacji istotnych

warunk6w

6) Wykonawc a moke w terminie ptzewidzianym do wniesienia odwolania poinformowai

zamawiaj4cego o niezgodnej z przepisanri ustawy czynnoSci podjqtej przez niego lub

zaniechaniu czynnoSci, do ktorej jest on zobowiqzany na podstawie Ustawy Prawo

zarnowienPublicznych, na kt6re nie przysluguje odwolanie zgodnie z]ufjt'2 niniejszego

Rozdzialu'

3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczei stronom oraz uczestnikom postqpowanta

odwolawczego.

1) SkargE wnosi sig do S4du okrggowego wlasciwego dla siedziby albo miejsca

zamie szkania ZamawiajEc e go'

2) Skargg wnosi sig zaposrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dorgczenia

orzeczen\alzby,przesytaj4c jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi' zloaenie skargi

w plac6wce pocztowej operatora wyz1aczorrego w rozumieniu ustawy z dnia23 listopada

2012 r.- Prawo pocztowe (ti. Dz. tJ. z 2017 r. poz. 1481), jest r6wnoznaczne z jej

wniesieniem.

3) Skarga pow innaczynic zadoi;|wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz

zawierac oznaczenie zaskar1onego orzeczenia, ptzlioczenie zarzut6w' zwigz\e ich

uzasadnienie, wskazanie dowod6w, atakkewniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianq

orzeczeniaw caloSci lub w czgSci'

4) W postgpowaniu tocz4cym siE na skutek wniesienia skargi nie mo2na rozszerzy' Zqdania

odwolania ani wystqpowac znowymi lqdaniami'

Rozdzial 19.

W sprawach nie uregulowanych niniejsz4 specyf,rkacje bEdE stosowane przepisy Kodeksu

Cywilnego.
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Rozdzial20.

Zalqcznilido Sp ecyfikacj i Istotnych Warunk6w Zam 6wienia'

1 . Kompletna S IWZ zaw rer anastEpuj 4ce zalqczrr\ki:

1) Wz6r druku oferty; .__-^1-L.-.,,,roiatrr ' niepodleganiu
2)WzoryoSwiadczefrospelnieniuwarunkowudzialuwpostgpowanlul

wykluczeniu z postqpowania - zal' m 2a\ za\" nr 2b

3) Druk wYkazu wYkonanYch rob6t;

4) Projekt umowy;

5) Dokumentacja Projektowa;

6) SPecYfikacja Techniczna;

7) Przedmiar robot'

8) Wz6r gruPy kaPitalowej

Rozdzial2L.

Sposobyuzyskaniaspecvf ikac jl".t'l.l'::.*:::L:"J"iifr:Xt:il1;
,o".,nlJ;;TJJffi *"*J-#F:::f "^i:::i:::",11#Jl:trffi ffi

liO」 OSZCIIL蔦 為 .dpskoctnttzЫ ,d W ZttdCe przc―

Rozdzial22.

Obowi4zek informacyiny z art' 13 RODO

1. Dotyczy danych osobowych o,ouy r,,yunq,bi.,any"h w zwi4zku z ldzia\em tej osoby

w postgpowaniu o udzielenie przedmioto*"go"'u*owienia' uzyskanych bezposrednio od tej

otoo'rrou 
rie z xt.l3 ust. I i 2 rozporz4dzenia parlamentu Europejskiego i Rady (uE)

20161619 zdnia 27 kwietnia 2016 '' * 'p'u*ie 
ochrony os6b fizycznych w zwi4zku

zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy g5l46lwE(ogolne ,o,po,,qd,enie o ochronie danych), dalej ,,RoDo',,

':ii[#h1ilr.rn pu,ilpana danych osobowych przetwarzanvch jest Dom pomocv Spolecznej

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

Reprezento *uny prr"rDyrektora, kontakt: tel' (81) 8591189' mail: dyrektor@dpskock'pl'

- JeSli ma Pani/Pan pltania dotyczqce sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych

osobowych w zakresie dziaNaniaDomu Pomocy Spolecznej w Kocku' alak,eprzysluguj4cych

Pani/Panu uprawniefr, moZesig Pani/Pan skontaktowa6 sig z Inspektorem Ochrony Danych w

Domu Pomocy spolecznej zapor(ocEadresu inspektorochronydanych@dpskock'pl'

- Pani/Pana dane osobowe przetw arzafiebqd4 na podstawie art' 6 ust' 1 lit' c RODO w celu

zwi4zanymz postgpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego nr DPS/27llll20l9

,,Budowa indywidualnej kotlowni gazowej z wewngtrznq instalacj4 gazu w budynku

zachodnim c zespolu palacowo-paikowego w Kocku" prowadzonego w trybie przetargt

nieograniczone go na podstawie przepisow ustawy'
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- odbiorcami pani/pana danych osobowych bgd4 osoby lub podmioty, ktorym udostEpniona

zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o:

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

2) ustawg z dtia6 wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej, ponadto odbiorcami

pani/pana danych osobowych mogQ by6 organy wradzy pubricznej oraz podmioty wykonuj4ce

zadaniapubliczne lub dzialaj4ce na zlecenie organow w\adzy publicznej' w zakresie i w celach'

kt6re wynikap z przepis6w powszechnie obowiqzujQcego prawa; inne podmioty' kt6re na

podstawie stosownych umow podpisanych z Domem Pomocy Spolecznej w Kocku

przetwarzaj4 dane osobowe dla ktorych Administratorem jest Dom Pomocy Spolecznej im'

Macieja Rataja w Kocku, Reprezentowaty przezDyrektora'

- pani/Pana dane osobowe bgd4 przechowywane, zgodnie z art.97 ust' 1 ustawy, przez okres 4

lat od dnia zakot'r czeniapostEpowania o udzielenie zam6wienia' a jeaeli czas trwania umowy

przeY,racza 4lata,okres przechowywania obejmuje caly czastrwania umowy, a po tym czasie

przezokreswymaganyprzepisamipowszechnieobowi4zuj4cegoprawa,
w szczeg6lnosci ze wzglgdu na cele ur.hi*ulne w interesie publicznym, cele badafr naukowych

lub historycznych lub cele statystyczne'

- Podanie przez Paniq/Pana danych osobowych jest obowi4zkowe' gdy? przeslankg

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa' Obowi4zekpodania przezPaniqlPana

danych osobowych bezpoSrednio Pani/Pana dotycz4cych jest wymogiem ustawowym

okreslonym w przepisach ustawy, zwiqzanym z tdzialem w postgpowaniu o udzielenie

zam6wienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaj4 z ustawy'

- w odniesieniu do pani/pana danych osobowych decyzje nie bEd4 podejmowane w spos6b

zattomatyzowany, stosowanie do art' 22 RODO'

- Pani/Pana dane mogE by6 przetw arzanew spos6b zautomatyzowany i nie bEd4 profilowane'

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczQcych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych.;

- na podstawie art.1g RODO prawo z4daniaod administratora ograniczeniaprzetwarzania

danych osobowych z zastrzekeniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art' 1 8 ust' 2 RODO* *;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu ochrony Danych osobowych, gdy uzna

pani/Pan, 2e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy

RODO.
- Nie PrzYsluguje Pani/Panu:

- w zwrqztcu z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RoDo plawo do usunigcia danych osobowych;

-prawodoprzenoszeniadanychosobowych,okt6rymmowawart.20RoDo;
- na podstawie art.2:RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych'

gdyZ podstaw4 prawn q przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art' 6 ust' 1 lit' c

RODO.

" Wyjainienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowat zmianq wyniku

postgPowania

o udzielenie zom6wienia publicznego ani zmianq postanowiefi umowy w zalvesie

niezgodnym z ustawq oraz nie moZe noruszat integralnoici protokolu oroz iego

zalqcznik6w.
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.. Wyjainienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu

do przechowryania, w celu zapewnienia korzystania ze irodk6w ochrony prawnej lub w

celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, tub z uwagi na waZne wzglgdy

int ere su publiczne go Unii Europej skiej lub patis tw a czlonkow s kie go'

Administratorem danych osobowych obowi4zanym do spelnienia obowi4zku informacyjnego

z art. 13 RODO bEdzie w szczegolnoSci:

Zamawiaiacv - wzglgdem os6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezpoSrednio pozyskal.

Dotyczy to w szczeg6lnoSci:

- wykonawcy bgd4cego osob4 frzycznq,

- wykonawcy bgd4cego osob4 frzycznq,prowadz4cq jednoosobow4 dzialalnoSi gospodarczQ

- pelnomocnika wykonawcy bEd4cego osob4 frzyczn1(np. dane osobowe zamieszczone

w pelnomocnictwie),

- czlonka organu zarzqdzaiqcego wykonawcy, bgd4cego osob4 frzycznq (np' dane osobowe

zamieszczone w informacji z KRK),

- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzeniapostqpowania o udzielenie

zam6wienia publicznego;

Wvkonawca - wzglgdem os6b fizycznych, od kt6rych dane osobowe bezpoSrednio pozyskal.

Dotyczy to w szczeg6lnoSci:

- osoby frzycznq skierowanej do realizacji zam6wienia,

- podwykonawcy/podmiotu trzecie go b gd4ce go o sob4 ltzy cznq,

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego bgd4cego osob4 frzyczn4, prowadz4c4 jednoosobow4

dzialalnoSd gospodarcz4,

- pelnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego bgd4cego osob4 frzycznq (np. dane

o sobowe zarrieszczone w pelnomocnictwie),

- czlonka organu zarz4dzajqcego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, bgdqcego osob4 frzycznq

(np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);

Podwvkonawca/oodmiot trzeci - wzglEdem os6b fizycznych, od kt6rych dane osobowe

bezpoSrednio pozyskal.

Dotyczy to w szczeg6lnoSci osoby fizycznej skierowanej do realizacji zam6wienia.
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