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Rozdzial l.
Nazrva (firma) oraz adres zamawiaj4cego.

Dom Pomocy Spolecznej w Kocku
ul. T. Ko5ciuszki l,2l- 150 Kock
REGON: 001099503' NIP: 714l0 32 537

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

Rozdzial2.
Tryb udzielenia zamriwienia.

Przetarg nieograniczony dla zam6wienia o wartoSci szacunkowei zam6wienia

przekraczaiacei wvra2ona w zlotvch r6wnowartoSd kwotv 30.000 euro, o kt6rej mowa w

art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.I843) - Prawo zam6wieri

publicznych.

Rozdzial3.
Opis przedmiotu zam6wienia.

1. Przedmiot zam6wienia:

Nomenklatura wg Wsp6lnego Slownika Zamowien (CPV)

Glowny przedmiot zam6wienia:

45 000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

453311 1 0-0 Instalowanie kotl6w
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

453 3 11 00-7 Instalowanie centralne go o grzewania

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4545 3 000-7 Roboty remontowe

2. Przedmiotem zam6wienia jest ,,Budowa trzech indywidualnych kotlowni gazowych

zwewngtrzn4 instalacj 4 g zu w obiektach zespolu Palacowo- Parkowego w Kocku":

1) Szczeg6lowy zakres rob6t budowlanych orcz rob6t instalacyjnych skladaj4cych sig na

przedmiot zam6wienia okreSlony zostal w Projekcie Budowlano- Wykonawczym,

przedmrarze rob6t oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t

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

Zamowrenia i obejmuje:

a) budowg trzech indywidualnych kotlowni gazowych kondensacyjnych, kt6re

obslugiwai bgdq w zakresie c.o. i c.w.u. budynki zachodni, wschodni, glowny, oraz

garaaowy Zespolu Palacowo - Parkowego w Kocku. Kotlownie zlokalizowane bgd4 w

wydzielonych pomieszczeniach na poddaszu kazdego z budynk6w;

b) budowg wewngtrznych instalacji gazu dla ka2dej z kotlowni na odcinku od

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

zachodniej wymiana istniej4cej szafki gazowej na projektowan4);
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c) wymiang istniej4cych drzwi na poddaszu kaZdego z budynk6w oficyny zachodniej,

wschodniej i budynku gl6wnego na drzwi stalowe o wym. 100/200 cm, klasa EI30;

2) W/w zakres rob6t nalely wykonai zgodnie z zaprsami Specyfikacji Istotnych

Warunk6w Zam6wienia (SIWZ) oraz zal4cznikami do SIWZ, w szczeg6lnoSci

z dokumentacj4 projektow4, Specyfikacj4 Techniczn4 Wykonania i Odbioru Rob6t

Budowlany ch or az przedmiarem rob6t.

3) Prace towarzyszqce oraz roboty tymczasowe nie objgte dokumentacj4 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 wraz

z ewentualnymi oplatami oraz wykonanie tych decyzji na koszt Wykonawcy

(z wyl4czeniem oplaty na rzecz UDT):

c) organizacjai zabezpieczenie placu budowy;

d) zagospodarowanie we wlasnym zakresie materiai6w z demontahu- ewentualne

przychody ztego tytulu Wykonawca winien skalkulowa6 w cenie ofertowej;

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

a konieczne do wykonaniaze wzglgdu na sztukg budowlanq.

4) Przedmiary robot zal4czone do SIWZ maj4 jedynie charakter pomocniczy.

Wykonawc a zobowiEzany jest do dokladnego sprawdzenia iloSci rob6t z dokumentacjE

projektow4 . Zuwagina to, ze umowa na roboty bgdzie umow4 ryczaltow1w przypadku

wyst4pienia w trakcie prowadzenia rob6t wigkszej iloSci rob6t w jakiejkolwiek pozycji

przedmiarowej nie bgdzie moglo byi uznane za roboty dodatkowe z Z4daniem

dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze rob6t lub we wzorze

tabeli element6w rozliczeniolvych rob6t koniecznych do wykonania wynikaj4cych

z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiTku ich wykonania na

podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygowa6

w przedmi arze i wzorze tabeli element6w rozliczeniolvych iloSci rob6t do wielkoSci

wedlug wlasnych obliczeri na podstawie projektu.

3. Rozwi4zania r6wnowa2ne.

1) W przypadku uzycia w dokumentacji projektowej odniesieri do norrn, europejskich ocen

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

kt6rych mowa w art. 30 ust. I pkt2 i ust. 3 Pzp zamawiajqcy dopuszcza rozwi4zania

r6wnowa2ne opisywanym.

2) Wykonawc a anahzujqc dokumentacjg projektow4 powinien zalo2y6, 2e kaZdemu

odniesieniu o kt6rym mowa w art. 30 ust. I pkt 2 i ust. 3 Pzp u?ytemu w dokumentacji

projektowej towarzyszy Wraz ,,lub r6wnowahne". W przypadku, gdy w dokumentacji

projektowej lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

zostaly u2yte znakitowarowe, oznaczato, 2e s4 podane przykladowo i okreSlaj4 jedynie

minimalne oczekiwane parametry j akoSciow e oraz wymagany standard.

3) Wykonawc a moae zastosowad materialy lub urzqdzenia r6wnowazne, lecz

o parametrach technicznych i jakoScio',vych podobnych lub lepszych, kt6rych

zastosowanie w Zaden spos6b nie wplynie negatywnie na prawidlowe funkcjonowanie

rozwr1zan przyj gtych w dokumentacj i proj ektowej .



4) Wykonawca, kt6ry zastosuje wz4dzenialub materialy r6wnowa2ne bqdzie obowi4zany

v,rykazaa w trakcie tealizacii zam6wieni a, 2e zastosowane ptzez niego urz4dzenia

i materialy spelniaj 4 wymagania okreslone przez zamawiajqcego.

5) IJLycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy

oznacza, 2e zamawiaj 4cy akceptuj e tak2e wszystkie inne oznakowania potwierdzaj 4ce,

2e dane roboty budowlane, dostawy lub uslugi spelniaj4 r6wnowa2ne wymagania'

6) W przypadku, gdy Wykonawc a z przyczyn od niego niezaleanych nie moae uzyskad

okreSloneg o przezZamawiajqcego oznakowania lub oznakowania potwierdzaiqcego'he

dane roboty budowlane, dostawy lub uslugi spelniaj4 r6wnowa2ne wymagania'

Zamawiajqcy w termin ie przezsiebie Wznaczonym akceptuje inne odpowiednie Srodki

dowodowe, w szczeg6lnoSci dokumentacjq techniczn4 producenta, o ile dany

wykonawca udowodni, 2e roboty budowlane, dostawy lub uslugi, kt6re maj4 zosta'

przezniego wykonane, spelniaj4 wymagania okreslonego oznakowania lub okreslone

wymagania wskazane przez Zamawiaiqce go'

7) tJ^ycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez

jednostkg oceniajQc4 zgodnoSi lub sprawozdania zbadafi przeprowadzonych przezlg

jednostkg jako Srodka dowodowego potwierdzaj4cego zgodnoS6 z wymaganiami lub

cechami okreslonymi w opisie przedmiotu zam6wienia oznacza, 2e zamawiaj4cy

akceptuje r6wniez certyfikaty wydane przez inne r6wnowa2ne jednostki oceniaj4ce

zgodnoS6. Zamawiaj4cy akceptuj e tak1e inne odpowiednie Srodki dowodowe' w

szczeg6lnoSci dokumentacjq techniczn4 producenta, w przypadku gdy dany

Wykonawca nie ma ani dostgpu do certyfikat6w lub sprawozdari z badafi, ani

mo2liwoSci ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostqpu nie moZe by6

przypisany danemu Wykonawcy, orazpod warunkiem 2e dany Wykonawca udowodni'

ze wykonywane plzezniego roboty budowlane, dostawy lub uslugi spelniaj4 wymogi

lub kryteria okreslone w opisie przedmiotu zam6wienia'

Uwaga: Je1eli w SIWZ przy opisie przedmiotu zam6wienia wskazana zostala nazwa

producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do okreslonych material6w

urz4dzen, itp. Zamawiajqcy wymaga, aby traktowad takie wskazanie jako przykladowe

i dopuszcza zastosowanieprzy realizacjizam6wienia material6w,urzqdzen, itp. r6wnowaanych

o parametrach nie gorszych niZ wskazane. Zamawiajqcy anuluje wszelkie nazry producenta

itp. je2eli wystgpuj4 w dokumentacjiprzetargowej (nie s4 one obowiqzt$Ece dla Wykonawcy).

4. Gwarancja jakoSci.

l) Wykonawca przystgpujqcy do przetargu zobowi4zany jest udzielid gwarancji na roboty

objgte niniejszym zam6wieniem na okres wskazany z formularzu oferty - za\. nr 1 do

SIWZ.
2) Warunki gwarancji okreSla $ 11 projektu umowy'

3) DlugoSf okresu gwarancji - stanowi kryterium oceny ofert. Zartawiaj4cy okreSla go na

okres w przedziale od 36 miesigcy (termin minimalny) do 60 miesigcy (.termin

maksymalny).

4) Zamawiaj4cemu przyslugujE pelne uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady frzyczne

wynikaj4ce z przepis6w kodeksu cywilnego w terminach tam okreSlonych niezalehnie od



uprawlief ztytulu gwarancji przy uwzglgdnieniu zapis6w art. 150 ust 7-9 pzp.
5) Udzielaj4c gwarancji Wykonawca zapevrnia bezplatne czyruroSci przegl4d6w
gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na caly przedmiot zam6wienia, wigc
powinien te koszty uwzglgdni6 w wynagrodzeniu. Przegl1dy bgd4 odbywaly sig minimum
taz w roku, chyba, 2e gwarancja producenta danego materialu wymaga czgstszych
przegl4d6w gwarancyj nych.

5. Podwykonawcy
1 ) Zamawiaj1cy dopuszc za korzy stanie z podwykonawc6w.
2) Wykonawc a zobowiqzany j est wskazad w formularzu ofertowy m (Zal. Nr I do SIWZ)
czgSci zam6wienia, kt6rych wykonanie zamierzapowierzyi podwykonawcom i podai firmy
(oznaczenre przedsi gbiorstwa) podwykonawc6w.
3) Szczeg6lowe uregulowania zwiqzane z podwykonawcami zawafte s4 w projekcie
umowy, stanowi4cym (Zal. Nr 4 do SIWZ).

6. Klauzula zatrudnienia.
l) Zamawiaj4cy w przedmiotowym postgpowaniu wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a
Ustawy aby Wykonawca lub Podwykonawcaprzez caty okres wykonywania przedmiotu
umowy zatrudnral na podstawie umowy o pracA osoby Swiadcz4ce pracA zwiqzan1 z
wykonywaniem czynnoSci okreslonych poniZej :

- prace ftzyczne obejmuj4ce roboty og6lnobudowlane z zak,resu rob6t okreslonego w
Rozdziale 1 ust. 1 pkt. 1-3) 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 zobowiqzany jest do zlo2enia
pisemnego oSwiadczenia o wykonaniu obowiEzku okreslonego w pkt I, z zastrzezeniem
postanowief pkt 3.

3) Wykonawca zobowiEzany jest do zlohenia wraz z faktur4 VAI pisemnego oSwiad czenia
o wykonaniu obowi4zku okreslonego w pkt l.
4) Zamawiaj4cy dopuszcza zmiany os6b podlegaj4cych zatrudnieniu zgodnie z wymogami
okreSlonymi w pkt l. Zmiany te nie stanowi4 zmian umowy. Povrylszy warunek zostanie
spelniony poprzez zatrudnienie na umowg o pracg nowych pracownik6w lub Wznaczenie
do realizacji zam6wienia zatrudnionych juL u Wykonawcy pracownik6w. Szczeg6lowy
spos6b dokumentowania os6b, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia
Zamawiajqcego w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawcg wymagari, o kt6rych
mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji ztyluluniespelnienia tych wymagari, rodzajuczynnoSci
niezbgdnych do realizacji zam6wienia, kt6rych dotycz4 wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o pracq przez Wykonawcg lub Podwykonawcg os6b wykonuj4cych
czynnoSci w trakcie realizacji zam6wieniazawarte s4 $ 10 projektu umowy stanowi4cym
zal1czniknr 4 do SIWZ.

7. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracA

l) Zamawiaj4cy wymaga, aby osoby wykonuj4ce niesamodzielne czynnoSci w n/w zakresie
dot. realizacji zam6wienia: prace demontazowe, montazowe oraz roboty budowlane w
kotlowni, byly przez wykonawcE, atakhe przez podwykonawc64 w przypadku gdy w/w
zakres prac bylby powierzany podwykonawcom zatrudnione na podstawie umowy o praca
(naczas nieokreSlony lub na czas okreSlony).



Zgodnre z art.29 ust.3a pzp - ZamawiajEcy okreSla wymagania zatrudnienia os6b przez

wykonawcg lub podwykonawcg na podstawie umowy o pracA os6b wykonuj4cych wskazane

przez zamawiajqcego czynnoSci w zakresie realizacji zam6wienia, jeheli 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. poz. 1040, 1043 i 1495).

2) Spos6b dokumentowania zatrudnienia w/w os6b, oraz uprawnienia Zamawiaj4cego w
zakresie kontroli spelniania przez wykonawcg powyzszych wymagari, otaz sankcji z tytulu

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

Rozdzial3a.
1. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyi (zleci6) podwykonawcom czgf,ci,

opisanego w Rozdziale 3 zam6wienia, Zamawialqcy zgodnie z art. 36b. 1. Ustawy Pzp Zqda

wskazania przez Wykonawcg czgsci zam6wienia, kt6rych wykonanie Wykonawca zarnierza

powierzyd podwykonawcom, i podania przez wykonawcg firm podwykonawc6w.

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

miej scu podlegaj 4cym bezpoSredniemu nadzorowi zamawiqqcego, Zamawiaj acy Zqda, aby

przedprzyst4pieniem do wykonania zam6wienia, o ile s4 juZ znane podal nazv,ty albo imiona i
nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawc6w i os6b do kontaktu z nimi, zaangahowanych

w takie roboty budowlane lub uslugi.

3. WykonawcazawiadamiaZamawiaj4cego o wszelkich zmianach danych, o kt6rych mowa w

ust. 1 i 2 niniejszego Rozdzialu, w trakcie realizacji zam6wienia, atak2eprzekazuje informacje

na temat nowych podwykonawc6w, kt6rym w p62niejszym okresie zamierza powierzyl

realizacjg rob6t budowlanych lub uslug.

4. Szczeg6lowe uregulowania dotycz4ce podwykonawstwa zawiera projekt umowy (zalqcznrk

nr 4 do SIWZ).

Rozdzial4.
Termin wykonania zam6wienia.

Termin wykonania zam6wienia - 31 sierpnia 2020 roku. Za termin wykonania

przedmiotu Umowy przyjmuje sig dzieri pisemnego zgloszenia ZamawiajEcemu przez

Wykonawcg * potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru (lub wytypowanego

pracownika Zamawiaj4cego) - gotowoSci do odbioru przedmiotu Umowy wraz z
przekazaniem kompletnej dokumentacj i odbiorowej .

Strony ustalaj4, i2 warunkiem koniecznym zgLoszenia gotowoSci do odbioru jest uprzednie

ostateczne zakonczenie wszystkich rob6t, do wykonania kt6rych na podstawie Umowy

zobowi4zany jest Wykonawca. ZgLoszenie dla swej skutecznoSci powinno zawierat

oSwiadczenie inspektora nadzoru o faktycznym ostatecznym zakoriczeniu wszystkich rob6t.

D o zgloszenia Wykonawca obow rEzany iest zalqczyi dokumentacj I odbiorow4.

1.

)
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Rozdzial5.
Warunki udzialu w postgPowaniu.

1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalnoSci zawodowej' o ile

wynika to z odrgbnych przepis6w: Zamawiaj4cy w niniejszym postgpowaniu nie wymaga

odrEbnego potwierdzenia spelniania przedmiotowego warunku.

2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna: Zamawiaj4cy w niniejszym postgpowaniu nie

wymaga odrgbnego potwierdzenia spelniania przedmiotowego warunku.

3. ZdolnoSd techniczna lub zawodowa:

I) Zamawiajqcy uzna warunek za spelniony w przypadku kiedy Wykonawca wyktze,2e w

okresie ostatnich 5 latach przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres

prowadzenra dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie, wykonal w spos6b nale2yly oraz

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoriczyl:

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

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

rob6t i potwierdzi referencjami 2e nale?ycie zostaly ukoriczone.

2) Zamawiaj4cy wymaga od Wykonawc6w dysponowania osob4 kt6ra zapewni kierowanie

budow4, tj. osob4 posiadaj4c4 uprawnienia budowlane w specjalnoSci instalacyjnej w

zakresie instalacji gazowych. wodoci4gowych i kanalizacyjnych. Zamawiaj4cy w.vmaga

isko w/w
Uwaga: Zamawiajqcy dopuszcza potwierdzenie spelnienia w/w warunku zar6wno przez

wykazanie dysponowania jedn4 osobg posiadajqc4 uprawnienia w obydw6ch specjalnoSciach,

jak i przez dwi e o soby lqcznie po siadaj 4ce wszystkie wymagane uprawnieni a.

3) Zartawiajacy wymaga od Wykonawc6w dysponowania osobami zdolnymi do

wykonywania zam6wienia, je2eli Wykonawca v,rykaile sig dysponowaniem minimum 1

osob4, kt6ra zostanie wyznaczonaprzez Wykonawca na kierownika budowy uprawionego

do prac przy zabytkach.

Rozdzial6.
Dokumenty skladane przez Wykonawcg

do oferty n/w dokumenty:

1) Oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu

w postgpowaniu - zal1cznrk2ai zal.2b.

2) Odpis z wlaSciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o DzialalnoSci

Gospodarczej, jeZeli odrgbne 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 rob6t budowlanych potwierdzaj4cych spelnienie warunku udzialu w postqpowaniu

o kt6rym mowa w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 3, wrazz podaniem ich rodzaju, wartoSci, daty,

miejsca wykonania i podmiotow,narzeczktorych roboty te zostaly wykonane,

7



4) Dowody potwierdzaj qce, 2e roboty budowlane o kt6rych mowa w w/w wykazie zostaly
wykonane nale?ycie,w szczegolnoSci informacje o tymczy roboty zostaly wykonane zgodnie
zprzepisarni prawa budowlanego i prawidlowo ukoriezone,przy czym dowodami, o kt6rych
mowa, s4 referencje b4dZ inne dokumenty wystawioneprzezpodmiot, na rzeczktorcgo roboty
budowlane byty wykonywane, a je2elizuzasadnionejprzyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyska6 tych dokument6w - inne dokumenty;
5) W celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy, uslugi lub roboty budowlane spelniajE
wymagania okreSlone w SIWZ Wykonawca zobowi1zany jest zal4czyc kartg produktu
oferowanego kotla gazowego potwierdzaj qcq,iZ jego funkcjonalnoSd i parametry sqzgodne z
wymaganiami Zamawiajqcego okreSlonymi w Rozdziale 3 SIWZ oraz STWiORB.
6) Pelnomocnictwo QeAeli dotyczy).

2. UWAGAz Zamawiaj4cy nie stosuie w przypadku skladania dokument6w o kt6rych mowa
w Rozdziale 6 SIWZ przepis6w art.24aa ustawy Pzp dot. tzw. procedury odwrriconei. Tym
samym wszystkie w/w dokumenty s4 wymaganymi zalqcznikami do oferty. W przypadku ich
braku wezwaniu podlegaj4 jedynie Wykonawcy kt6rych oferty maj4 szansg zosta6 uznanymi
za najkorzvstniejsze (w przypadku pozostalych ofert, brak przedmiotowych dokument6w
skutkuje odpowiednio odrzuceniem oferty i/lub 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 zostan4 spelnione jezeli Wykonawcy bgd4je
spelnia6lqczme.
4. Poleganie na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiot6w na zasadach
okreSlonych w art. 22 aUstawy Pzp.
l) Wykonawcamohe w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu, w

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam6wienia, lub jego czgsci,
polega6 na zdolnoSciach technicznych lub zawodo!\rych innych podmiot6w,niezaleanie od
charakteru prawnego lqcz1cych go z nim stosunk6w prawnych.

2) Wykonawca, kt6ry polega na zdolnoriciach lub s1'tuacji innych podmiot6w, musi udowod-
nrc zamawiaj4cemu, 2e realizujqc zam6wienie, bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami
tych podmiot6w, w szczegolnoSci przedstawiaj4c zobowiqzanie tych podmiot6w do odda-
nia mu do dyspozycji niezbgdnych zasob6w na potrzeby reahzacji zam6wienia.

3) Zamawiaj4cy ocenia, czy udostgpniane wykonawcy ptzez inne podmioty zdolnoSci tech-
niczne lub zawodowe pozwalaj1 na wykazanie przez wykonawcg spelniania warunk6w
udzialu w postgpowaniu orazbada, czy nie zachodzqwobec tego podmiotu podstawy wy-
kluczenia, o kt6rychmowawart. 24ust.l pkt 13 -22ustawy orazart.24ust.5pkt2i4.

4) W odniesieniu do warunk6w dotycz4cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doSwiadczenia, wykonawcy mogq polegai na zdolnoSciach innych podmiot6w, jeSli pod-
mioty te zrealizuj4 uslugi, do realizacji kt6rych te zdolnoSci s4 wymagane.

5) JeLeli zdolnoSci techniczne lub zawodowe podmiotu - na kt6rego zasobach polega wyko-
nawca - nie potwierdzajq spelnienia przezwykonawcg warunk6w udzialu w postgpowaniu
lub zachodz4 wobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia, zarnawiajqcy 24da, aby wy-
konawca w terminie okreSlonym przez zamawiaj4cego:

a) zastqpll ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiqzal sig do osobistego wykonania odpowiedniej czgsci zam6wienia, jeaeli wykuze

zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacjg finansow4lub ekonomiczn1.
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Rozdzial6a.
Podstawy wykluczenia Wykonawcy

ZamawiajEcy przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp oruz

art.24 ust. 5 pkt I ustawy Pzp

Rozdzial T.

Informacja o sposobie porozumiewania sig Zamawiaj4cego z wykonawcami oraz

przekazywania oSwiadczeri lub dokument6w, a takiLe wskazanie os6b

uprawnionych do porozumiewania sig z wykonawcami.

1. Postgpowanie o udzielenie zam6wienia prowadzi sig zzachowaniem formy pisemnej.

W toku niniejszego postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego oSwiadczenia,

wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajqcy i wykonawcy przekazuj4 pisemnie.

Zamawiajqcy dopuszcza ich przekazywanie drog4 elektronicznq. Z zastrzeheniem ust. 2,

przekazanie o3wiadczef, wniosk6w, zawiadomieri lub informacji drog4 elektronicznquwaia

sig za zloaone w terminie, jezeli ich tresi dotarla do adresata przed uplywem terminu i

zo stala niezwlo czni e potwi erd zona w fo rmi e p i s e mnej .

2. Uzupelnienia dokumentow, oSwiadczeri lub pelnomocnictw dokonywane na skutek

wezwania, wyjaSnienia wykonawc6w dotyczqce treSci oferty w tym dotycz4ce ceny

ofertowej, wyraZenie zgody na poprawienie omylki o kt6rej mowa w art. 87 ust. 2pkt3Pzp
dla swej skutecznoSci musz4 przed uplywem termin6w v,ryznaczonych przez

Zamawiaj1cego zostad 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.700- 1500

Rozdzial S.

Wymagania dotycz4ce wadium.

l. Wykonawca jest zobowi4zany wniesi wadium w wysokoSci: 13 130,00 PLN (slownie:

trzynaScie tysigcy sto trzydzieSci zlotych).

2. Wadium mo2e by6 wniesione w jednej lub kilku nastgpuj4cych formach:

1) pieni4dzu; (wadium wnoszone w pieni4dzu nalezy wplacii przelewem na nastqpuj4cy

rachunek bankowy ZamawiajEcego: 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: DPS|27lll2020" -
Zaleca sig dol4czenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzajqcego dokonanie

przelewu.

2) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoldzielczej kasy oszczqdnoSciowo-

kredytowej , z tym 2e porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigZnym;

3) gwarancjach bankowych;

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

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

Dz. U. 2 2019 r. poz. 3 10, 836,1 573)

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

na rachunku bankowym zamawnjqcego przed uplywem terminu skladania ofert.

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

gwarancja musi byi gwarancj4 nieodwolaln4, bezwarunkow4 i platn4 na pierwsze pisemne

Z4danie zarnawiaj4cego, sporzqdzonq zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami i powinna

zawier ac nastgpuj 4c e elementy :

1) nazwg daj4cego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiaj4cego),

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajEcych gwarancji) oraz wskazanie

ich siedzib,

2) kwotg gwarancji,

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

4) zobowi4zame gwaranta do zaplacenia kwoty gwarancji na pierwsze lqdanie

zamawiajqcego w s1'tuacjach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych.

5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niZ pienigZna, zarnawiajqcy wymaga

oryginalu dokumentu wadialnego (gwarancji lub porgczenia).

6. Wadium musi zabezpiecza| ofertg przez caly okres zwi4zania ofert4, poczqwszy od dnia, w

kt6rym uplywa termin skladania ofert.

7, Zamawiajqcy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub uniewaZnieniu postgpowania, z wyj4tkiem wykonawcy, kt6rego oferta

zostalawybranajako najkorzystniejsza,zzastrzezeniem przypadku okreSlonego w art.46 ust.

4a ustawy.

8. Zamawiaj4cy zwraca wadium wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana jako

najkorzystniejsza niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

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

przed uplywem terminu skladania ofert.

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

wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy, jeleli w wyniku rozstrzygnigcia odwolania jego oferta

zoslala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreSlonym

przez zamawiaj4cego.

ll. Zamawiaj4cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na

wezwanie, o kt6rym mowa w art. 26 ust. 3 i3austawy, zprzyczynle2qcychpo jego stronie, nie

zl.oLyloSwiadczeri lub dokument6w, potwierdzaj4cych okolicznoSci, o kt6rych mowa w art.25

ust. 1 ustawy, o3wiadczenia, o kt6rym mowa w art. 25a ust.1, pelnomocnictw lub nie v,,yrazil

zgody na poprawienie omylki, o kt6rej mowa w art. 87 ust. 2 pkt.3 ustawy, co spowodowalo

brak mozliwoSci wybrania oferty zlohonej przez wykonawca jako najkorzystniejszej.

12. Zamawiaj4cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, kt6rego oferta

zostala wybrana:

1) odmowil podpisania umowy w sprawie zam6wienia publicznego na warunkach

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

lel4cy ch po stronie wykonawcY.

13. Zasady wnoszenia wadium okreslone w niniejszym Rozdziale dotycz4 r6wnie2

przedlu1ania wa2noSci wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach okreSlonych

w ustawie.

Rozdzial9.
Termin rw i4zania ofert4.

l. Termin zwiqzaniaofert4 wynosi 30 dni od uplywu terminu skladania ofert.

Z. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj4cego mohe przedlu|y(, termin

zwi4zania ofert4.

3. Bieg terminuzwipzania ofert4 rozpoczynasig wraz z uplywem terminu skladania ofert.

Rozdzial l0.
Opis sposobu przygotowania ofert orazzal4cznik6w do ofert i innych dokument6w

skladanych w postgPowaniu.

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

sporz4dzona, w szczeg6lnoSci powinna byi zgodna ze wzorem przekazanym w SIWZ oraz

podpisana przez osobg (osoby) upowa2nionE do reprezentowania Wykonawcy.

2. Ofertamusi by6 przygotowanaw jgzyku polskim, pisemnie napapierze, pismem czytelnym

przy ulyciu noSnika pisma nieulegaj4cego usunigciu bez pozostawienia Slad6w. Wszelkie

wymagane dokumenty zal4czone do oferty sporz4dzone w jgzykach obcych s4 skladane wtazz

tlumaczeniem na jE yk polski. Zamawiaiacv nie dopuszcza zlo2enia ofertv w postaci

elektronicznei.
3. Oferta orazzal1czniki do niej i inne dokumenty skladane w postEpowaniu wymagaj4 podpisu

os6b uprawnionych. Jeheli Wykonawca sklada ofertg poprzez ustanowionego pelnomocnika,

Zamawiaj4cy, pod rygorem odrzucenia oferfy, wymaga zalqczenia do oferty stosownego

pelnomocnictwa rodzajowego. Nie zloLenie pelnomocnictwa lub pelnomocnictwo wadliwe

podlega uzupelnieniu.
4. Poprawki w ofercie lub w zal4cznikach do niej musz4 by6 naniesione czytelnie oraz

opatrzone podpisem osoby upowaZnionej.

5. Wymagane dokumenty wykonawcaprzedklada w formie oryginalu lub w formie kserokopii

poSwiadczonej ,,za zgodnoi1 z oryginalem" przezupowaZnion4 osobg lub upowa2nione osoby.

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

przedklada w formie oryginalu, z tymle w przypadku oferty wsp6lnej wsp6lnik6w Sp6lki

cywilnej, - jeleh upowaZnienie do jej zloircnia wynika z umowy sp6lki cywilnej - zamiast

pelnomocnictwa mozna zal4czyc do oferty oryginal tej umowy lub jej kopig poSwiadczon4

notarialnie za zgodnoS(, z oryginalem lub jej kopig poSwiadczonE za zgodnoSi z oryginalem

przez wszystkich wsp6lnikow.

6. Cena oferty musi byd podana liczb1 i slownie.

7. Kazdy Wykonawcamole zloLyc w niniejszym przetargu tylko jedn4 ofertg.
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8. Oferta i dokumenty stanowi4ce zalqczniki do oferty nie podlegaj4 zwrotowi przez

Zamawiaj1cego, chybahe ofertazostanie wycofana przed uplywem terminu skladania ofert lub

ustawa Prawo zam6wiefr publicznych stanowi inaczej (np. oferta zlo2ona po uplywie terminu

skladania ofert). Zarnawiaj1cy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postgpowaniu.

9. Zaleca sie. ab)' W)'konawca dokonal wizji lokalnej na terenie. na kt6rym bgd4 prowadzone

robotlr budowlane oraz uz)'skat na swoj4 odpowiedzialnoSd i ryzyko. wszelkie istotne

informacje. kt6re mogE by6 konieczne do przyeotowania oferty. Wizja lokalna zostanie

dokonana na koszt wlasny Wykonawcy (wizja lokalna nie jest obowi4zkowa).

10. Ofertg nale|y umiesci6 w zamknigtym opakowaniu (kopercie), uniemoZliwiajqcym od-

czytanie jego zawartoSci bez uszkodzenia. Koperta winna by6 opisana w nastgpuj4cy spos6b:

a) zaadresowana na adres Zamawiajqcego:

Dom Pomocy Spolecznej w Kocku. 21-150 Kock. ul. T. KoSciuszki 1

b) posiadai oznaczenie: ..Budowa trzech ind)'widualnych kotlowni eazowych z wewngtrzn4

instalacj4 gazu w obiektach zespolu Palacowo-Parkowego w Kosku"

Nie otwierai przed 25 lutym 2020 roku. godz. 11.00".

c) posiadai nazwg i adres Wykonawcy, aby mohna bylo odeslad j4 nie otwart4 w przypadku

stwierdzenia 2e oferta zostala zlohona po wyznaczonym terminie.

11. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postgpowaniu obci17:aj1

wyl4cznie Wykonawcg.

12. Dokumenty skladane w trakcie postgpowaniazawierajEce informacje stanowi4ce tajemnica

przedsigbiorstwa w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zv,talczariu

nieuczciwej konkurencji, co do kt6rych wykonawca zastrzegl, 2e nie mogq by6 udostgpnione

podmiotom innym ni2 Zanawiaj4cy musz4 byt oznaczone klauzulq ,,POUFNE " w prawym

g6rnym rogu ka2dej strony dokumentu je zawierajqcego. Brak takiego zastrzelenia traktowany

bgdzie jako zgoda wykonawcy na ujawnienie zainteresowanym przedmiotovvych informacji.

Zatajemnicg przedsigbiorstwa nie mog4 byi uznane w szczeg6lnoSci:

- aktualny odpis z wlaSciwego rejestru,

- informacje ujawniane przezZamawiajqcego 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, organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne posiadaj4ce wartoSi gospodarczq, co

do kt6rych przedsigbiorca podj4t niezbgdne dzialania w celu zachowania ich poufnoSci.

13. W przypadku gdy zloaone przezWykonawc6w dokumenty bgdq zawieraly dane w innych

walutach niz PLN, Zamawiaj4cy jako kurs przeliczeniowy przyjmie kurs NBP zdniapublikacji

w Biuletynie Zam6wieri Publicznych Ogloszenia o Zam6wieniu.

14. Dokumenty skladane przez wszystkich Wykonawc6w po otwarciu ofert bez wezwania

Zamawiaj1cego:

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

otwarcia ofert, przekazuje Zamawiaj1cemu Oswiadczenie o przynaleZnoSci lub braku

przynaleanoSci do tej samej grupy kapitalowej o kt6rej mowa w art. 24 ust. I pkt 23 ustawy

Pzp. Wraz ze zloaeniem oSwiadczenia Wykonawca mo2e przedstawid dowody, 2e powiqzania

z innymi Wykonawcami nie prowadz4 do zakl6cenia konkurencyjnoSci w postgpowaniu o

udzielenie zam6wienia(Zalacznik nr 8 do SIWZ.
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2)W przypadku wsp6lnego ubiegania sig o

przynalehnoSci lub braku przynaleZno$ci

Wykonawc6w.

zam6wienie przez Wykonawc6w Oswiadczenie o

do tej samej grupy kapitalowej sklada kazdy z

Rozdzial 11.

Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert'

1. Miejsce i termin skladania ofert:

1) oferty nalely sklada6 do dnia 25 lutego 2020 roku do godz' 1000 w siedzibie

zamawrajqcego: Dom Pomocy Spolecznej w Kocku, ul. T. Kosciuszki L; 21-150 Kock '
sekretariat Pok.27.
2) Zamaw iaj qcy niezwl o c zni e zw r ac a o fertg, kt6 ra zo stal a zlo Zona p o termi nie

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

i) jawne otwarcie zlolonych ofert nast4pi w

siedzibie Zarnawtaj4cego: Dom Pomocy

21-150 Kock ' sekretariatPok'27'
2) bezpoSrednio przed otwarciem ofert Zamawiajqcy poda kwotE

pr zeznaczy6 na s finansowanie zam6wienia;

3) podczas otwierania ofertZamawiaj4cy sprawdzi oraz oglosi:

a) stan kopert /ktore powinny byi nienaruszone do chwili otwarcia;

jukq zamierza

b) nazwE i adres wykonawcS kt6rego oferta jest otwierana;

c) kryteria oceny ofert tj. ceny ofertowe, okres gwarancji;

d) termin wykonania zam6wienia, warunki platnoSci i termin platnoSci (wynika zSIWZ

i Umowy).

Rozdzial 12.

OPis sPosobu obliczenia cenY'

1. Kazdy z wykonawc6w moZe zaproponowad tylko jedn4 ceng i nie moze jej zmieni6'

2. Zaoferowana cena dotyczy calego przedmiotu zam6wienia.

3. Zaoferowana cena musi by6 podana liczbqoraz slownie i bqdzie cenqrycza\tow4 (definicja

ry czaltu z go dni e z tr eSciE att. 632 Kodeksu cywilne go )'

4. Sposob obliczenia ceny ofertowej:

1) Ceng ofertow4 brutto (wraz z podatkiem VAT) nalely obliczyf w oparciu o zal4czony

przedmiar rob6t, specyfikacjq techniczn4, dokumentacjg projektow4 otaz zal<res rob6t

wynikajqcy z wlasnej kalkulacji rob6t tymczasowych i prac towarzysz4cych nie objgtych

dokumentacj4. Zal1czony przedmiar rob6t jest jedynie materialem pomocniczym do

dokonania wyceny przedmiotu zam6wienia (R62nice w obliczonych w przedmiarze

iloSciach, czy brak okreSlonej pozycji naleZy uwzglgdnid w cenie oferty je2eli jej

koniecznoS6 wynika z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznei czy SIWZ).

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

dotyczy, orazkoszty poSrednie, zysk, przewidywan4 inflacjg do kofrca rob6t i podatek VAI

atak1ewykonanie prac i rob6t o kt6rych mowa w Rozdzial 3 ust. 2.pkt 3 SIWZ.

3) przy wycenie rob6t nalezy ponadto uwzglgdnii koszty wszelkich odbior6w, pomiar6w,

badat'r, zalwiadczefr i Protokol6w

dniu 25 lutego 2020 roku o godz' 1100 w

Spolecznej w Kocku, ul. T. KoSciuszki 1;
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4) W wycenie nale2y uwzglgdnid wszelkie koszty (brutto wraz z podatkiem VAT)

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

wzglgdu na sztukg budowlan4, zasady wiedzy technicznej, rygory technologiczne

i obowi4zuj4ce przepisy prawa oraz uwzglgdnii wszelkie oplaty, jakie Wykonawca

zobowi4zany jest ponieSd w zwi4zku z realizacj1 zam6wienia. Wykonawca zobowi4zany

jest skalkulowa6 ceng ofertow4 bior4c pod uwagg aktualnie obowi4zuj4ce przepisy prawne

w tvm zakresie. a takze przepisy znane (.opublikowane) w terminie poprzedzaj4cym termin

skladania ofert. w szczeg6lnoSci przepisy ujgte w Rozporz4dzeniu Rady Ministr6w w

sprawie w)rsokoSci minimalneeo wynaerodzenia zapracE oraz wysokoSci minimalnej stawki

godzinowej w 2019 r.

5. Sporz4dzona przez WykonawcA wycena rob6t stanowii bgdzie ceng ofertow4 brutto.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoSd za wlaSciwe okreSlenie stawki podatku VAI zgodnie

z obowi4zuj qcymi przepisami.

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

ryczaltowa nie podlega zmianom.

7. W terminie 7 dni od dnia zawarciaumowy, wybrany Wykonawcazobowi4zany jest wykona6

iprzedloay(, Zamawiaj4cemu kosztorys ofertowy. Suma wartoSci podanych w kosztorysie musi

byd zgodna z cenq ofertow4. Jezeli Wykonawca przewidzial w cenie ofertowej zakres rob6t

wynikaj4cy z wlasnej kalkulacji rob6t tymczasowych i prac towarzyszqcych nie objgtych

specyfikacj q ani przedmiarem jest r6wnie2 uwzglEdnii ten zakres w kosztorysie.

UWAGA!
1) W przypadku powzigcia w4tpliwo6ci czy oferta nie zawiera rulqco niskiej ceny

ZamawrajEcy zastrzega sobie prawo Zqdania od Wykonawcy wyjaSnieri i dowod6w oraz

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

2) Zamawiaj1cy dzialaj4c na podstawie art. 87 ust. 2 Pzp. dokona poprawienia omylki

rachunkowej w obliczeniu ceny w ten spos6b, 2e jezeli cena ryczahowa (na druku oferty)

podana liczbq nie bgdzie odpowiadai cenie ryczaltowej podanej slownie, przyjmie za

prawidlow4 ceng ry czaltow a podan4 slownie.

Rozdzial 13.

Informacje dotycz4ce walut obcych, w jakich mog4 byd prowadzone rozliczenia

migdry ZamawiaiQcym a Wykonawc4.

Rozliczenia migdzy Zamawiaj4cym i Wykonawce bqdq prowadzone v'ryL4cznie w zlotych

polskich (PLN).

Rozdzial 14.

Opis kryteri6w, kt6rymi zamawiaj4cy bgdzie sig kierow al przy wyborze oferty wra,z z

podaniem znaczenia fych kryterirfw oraz sposobu oceny ofert.

l. Zamawiaj4cy dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nw. kryteri6w oceny

ofert (nazwa kryterium, waga, spos6b punktowania):

l) Cenaoferty - 60% (max 60 pkt)

2) Okres udzielonej gwarancji jakoSci - 40 % (max 40 pkt)
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2. Ocena oferty bgdzie dokonywana wg ponizszych zasad:

1) Ocena ceny oferty - bgdzie przeprowadzonawgnastgpuj4cego wzonr matematycznego:

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

Cmin - najni2szacena sposr6d wszystkich waZnych ofert i nie odrzuconych

Ci - ceny poszczeg6lnYch ofert

P(C) - hczbapunkt6w za krlterium ceny

Ocena przeprowa dzonazostanie na podstawie podanego na druku oferty okresu gwarancji na

przedmiot zam6wienia w pelnych latach. Okres gwarancji nale?y podawa6 wyl4cznie w

pelnych latach. W przypadku podania okresu gwarancji w miesi4cachZamawiaiqcy zal\czy do

wyliczenia punkt6w okres pelnego roku przyjmuj4c rok niaszy ni|bqdzieto wynikalo z podanej

iloSci miesigcy (np. podanie okresu gwarancji 4lat i 9 m-cy bqdzie traktowane jako 4 pelnych

lat). ocena przeprowa dzonazostanie wg ponizszego zestawienia:

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

punktow za kryterium okresu udzielonej gwarancji:

3lata
4 lata
5 lat i wigcej

- otrzyma0 punkt6w P(Gr)

- otrzyma 20 punkt6w P(Gr)

- otrzyma40 punkt6w P(G)

okres rgkojmi zawady jest zr6wnany z okresem udzielonej gwarancji jakoSci.

UWAGA: Oferta wykonawcy. kt6ry zaot'eruje okres gw

okresu ewaranci na min. 3 lat.

3) Ocena ofertv - suma punkt6w z noszczeg6lnvch krvteri6w: P: P(Ci) + P(G)

3. Zamawiaj4cy oceni i por6wna tylko te oferty, ktore odpowiadaj4 treSci i wymogom SI'i wymogom SIWZ.

4. Obliczaj4c punktacjg dla poszczeg6lnych ofert, Zamawiaj4cy zastosuje zaokr4glenie do

dwoch miejsc po Przecinku.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiqqcy moae Zqda(' od Wykonawc6w wyjaSnieri

dotyczqcych tresci z\o2onychofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie migdzy Zamawiai4cym

a Wykonawc4 negocjacj i dotycz4cychzlolonei oferty oraz,zzastrzeleniem ust. 6 dokonywanie

jakiejkolwiek zmiany w jej treSci.

6.Zamawiaj4cy poprawi w tekScie oferty oczywiste omylki pisarskie, omylki rachunkowe otv
inne omyiki polegaj4ce na niezgodnoSci oferty ze Specyfikacja Istotnych Warunk6w

Zam6wienia, nie powoduj4ce istotnych zmiantreSci ofert niezwl.ocznie zawiadamiaj4c o tym

wykonawcg, kt6re go oferta zo stala poprawiona.

7. Zarnawiajqcy odrzuci ofertg, jeleli wyst4pi przynajmniej jedna przeslanka odrzucenia

unoffnowana w ustawie PzP.

8. Najkorzystniejsz4 spoSrod zloaonych waznych i niepodlegaj4cych odrzuceniu ofert bgdzie

oferta z najwyaszE liczbq punkt6w przyznan1 w ramach kryteri6w, o kt6rych mowa w

niniejszym paragrafie.

na
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9. Je2eh nie mozna wybra6 najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, 2e dwie lub wigcej ofert

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryeri6w oceny ofert, Zamawiaj4cy spoSr6d tych

ofert wybiera ofertg z najni2szq cen4, a jezeli zostaly zlolone oferty o takiej samej cenie,

Zamawnjqcy wzywa Wykonawc6w, kt6rzy z\o|yli te oferty, do zlslenia w terminie

o kre S I o nym pr zez Zamaw iaj qce go o fert do d atko wy ch.

Rozdzial 15.

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

celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

l. Zamawiajqcy informuje niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj4c nazwQ albo imig i nazwisko, siedzibq albo

miejsce zamieszkania i adres, jelelijest miejscem wykonywania dzialalnoSci wykonawcy,

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

zamieszkania i adresy, jezeli s4 miejscami wykonywania dzialalnoSci wykonawcow,kt6rzy

zlo?yli oferty, atakae punktacjg przyznanqofertom w kazdym krlterium oceny ofert i lqczn4

punktacjg,

2) wykonaw cach, ktorzy zostali wykluczeni,

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

4) uniewaznieniu postgpowania

- podaj4c uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy zarrieszcza informacje,

o kt6rych mowa ust. 1 pkt l) na stronie internetowej.

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

Pzp.

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

zam6wienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenianale2ytego wykonania

umowy, Zamawiajqcy mo2e wybrai ofertg najkorzystniejszq spoSr6d pozostalych ofert bez

przeprowad zanra ich ponowne go badania i oceny.

5.ZamawiajEcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia niniejszego postgpowanianaktzdym
etapie w przypadkach o kt6rych mowa w art. 93 ustawy Pzp (Dz.U. z 2019 poz.l843

tj. - Ustawazdma29 stycznia2}}4r. - Prawo zarnowienpublicznych).

Rozdzial 16.

Wym a gan ia doty cz4ce zab ezpieczenia n aleiyte go wykon an ia umowy.

1. Ustala siE zabezpieczenie nalezltego wykonania umowy w wysokoScil0 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
nastgpuj4cych formach:

a) pieni4dzu;

b) porgczeniach bankowych lub porgczeniach sp6ldzielczej kasy oszczgdnoSciowo-

kredytowej , ztym 2e zobowrEzanie kasy jest zawsze zobowr4zaniem pienigZnym;

c) gwarancjach bankowych;
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d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) porgczeniach udzielanychprzezpodmioty, o kt6rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt2 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 przezZamawiaj4cego: Dom Pomocy Spolecznej w Kocku, Bank

Sp6ldzielczy w Kocku, ul. Jana Pawla II 35 (21-150 Kock), nr rachunku 47 87210008 0000

1632 2000 0030 tytulem DPS/271 I l/2019.
4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowi4ca formg wniesienia zabezpieczenia

nale2ytego wykonania umowy, powinna co najmniej:

l) ustalai beneficjenta gwarancji, tj. Dom Pomocy Spolecznej w Kocku,

2) okreSla6 kwotg gwarantowan4 w zlotych (ustalon4 na podstawie zlohonej oferty),

3) okreSlad termin waZnoSci (stosownie do postanowieri SIWZ i zlolonej oferty),

4) byi gwarancj4 nie odwolywalnq, bezwarunkow4, platn4 nakalde Zqdanie,

5) wskazywa6 przedmiot gwarancji (wynikaj4cy zSIWZ),
6) wskazywal, 2e sluZy pokryciu wszelkich roszczen z tytulu niewykonania lub

nienaleZytego wykonania umowy.

5.Zamawiaj1cy zwrociT0 "h wysokoSci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania

zam6wieniaiuznaniaprzezZamawiajqcego zanaleZycie wykonane (odbi6r koricowy).

6.30%wysokoSci zabezpieczeniaZamawiajqcypozostawi nazabezpieczenieroszczenztytulu

rgkojmi zawady.
7. Kwotg, o kt6rej mowa w ust. 6 Zamawiajqcy zwr6ci nie p62niej niz w 15 dniu po uplywie
okresu rgkojmi zawady.
8. Jeaeh zabezpieczenie wniesiono w pieni4dzu, Zamawiajqcy przechowuje je na

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajqcy zwraca zabezpieczenie wniesione w
pieni4dzu z odsetkami wynikaj4cymi z umowy rachunku bankowego, na kt6rym bylo ono

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za

przelew pienigdzy na rachunek bankowy wykonawcy.

Rozdzial 17.

Informacja dot. treSci umowy.

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawc4, stanowi zalqcznik nr 4 do

niniej szej Specyfikacj i.

Rozdzial 18.

1. Srodki ochrony prawnej przysluguj4 Wykonawcy, atak2e innemu podmiotowi, jeleli ma lub

mial interes w uzyskaniu danego zam6wienia oraz poni6sl lub moZe ponieS6 szkodE w wyniku

naruszenia przez Zamawrajqce go przepi s6w ustawy.

2. Odwolanie:

1) Odwolanie przysluguje wobec czynnoSci:

a) okreSlenia warunk6w udzialu w postgpowaniu,

b) wykluczenia odwoluj4cego z postgpowania o udzielenie zam6wienia;

c) odrzucenia oferty odwoluj4cego;

d) opisu przedmiotu zam6wienia;

e) wyboru naj korzystniej szej oferty.
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2) Odwolanie powinno wskazywad czynnoSci lub zaniechania czyrnoSci zamawiaj4cego,

kt6rej zarzrca sig niezgodno(c z przepisami ustawy, zawieral zwigzLe przedstawienie

zarzutow, okre5lad ZEdanie oraz wskazywad okolicznoSci faktyczne i prawne

uzasadniqqce wni e sienie odwolania.

3) Odwolanie wnosi sig do Prezesa Krajowej Izby odwolawczej w formie pisemnej albo

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za

pomoc4 waLneg kwalifikowanego certyfikatu lub r6wnowainego Srodka, spelniaj4cego

wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4) Odwolanie wnosi siE w terminie 5 dni od dnia przeslania informacji o czynnoSci

zamawiaj1cego stanowi4cej podstawg jego wniesienia - jezelizostaly przeslane w spos6b

okreSlony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jezeli zostaly

przeslane w inny spos6b.

5) Odwolanie wobec treSci ogloszenia o zam6wieniu, a tak2e wobec postanowieri

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

zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zam6wiefiPublicznych lub specyfikacji istotnych
warunk6w

6) Wykonawca mo2e w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowa6

zamawiaj4cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnoSci podjgtej przez niego lub

zaniechaniu czynnoSci, do ktorej jest on zobowr4zany na podstawie Ustawy Prawo

Zamowien Publicznych, na kt6re nie przysluguje odwolanie zgodnie zust.2 niniejszego

Rozdzialu.

3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom postgpowania

odwolawczego.

l) Skargg wnosi sig do S4du Okrggowego wlaSciwego dla siedziby albo miejsca

zam ieszkan ia Zarnawiaj?ce go.

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

orzeczenialzby,przesylaj4c jednoczeSnie jej odpis przeciwnikowi skargi. ZloAenie skargi

wplac6wce pocztowej operatora .vqtznaczonego w rozumieniu ustawy zdnia23 listopada

2012 r.- Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2019 L poz. 1051), jest r6wnoznaczne z je1

wniesieniem.

3 ) Skarga powinna czyni(, zadoSl wymaganio m przewidzianym dla pisma procesoweg o oraz

zawieral oznaczenie zaskarhonego orzeczenia, przyloczenie zarzutow, zwigzle ich
uzasadnienie, wskazanie dowod6w, atakle wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmiang

orzeczenia w caloSci lub w czgSci.

4) W postgpowaniu tocz4cym sig na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzyc Lqdania

odwolania ani wystgpowac z nowymi Z1daniami.
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Rozdzial19.

W sprawach nie uregulowanych niniejszq specyfikacja bEda stosowane przepisy Kodeksu

Cywilnego.

Rozdzial20.

zal}czniki d o sp ecyfi ka cj i Istotnych wa ru nktf w Zam6w ienia.

1 . Ko mp I etna S IWZ zaw iet a nastqpuj 4c e zalqczniki:

i) Wz6r druku ofertY;

2) Wzory oSwiadczeir o spelnieniu warunk6w udzialu w postqpowaniu i niepodleganiu

wykluczeniu z postgpowania - zaN'. nr 2ai zal. nr 2b

3) Druk wykazu wYkonanYch rob6t;

4) Projekt umowy;

5) Dokumentacja Projektowa;
6) SpecyfikacjaTechniczna;
7) Przedmiar rob6t.

8) Wzor grupy kapitalowej

Rozdzial2L.

Sposoby uzyskania Specyfi kacj i Istotnych Warunk 6w Zamfwienia.

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zam6wienia jest dostgpna na stronie internetowej:

lrt.rp:llirywiv.clpskerck.pl w zakladce Przetargi i ogloszenia, lt{.tp:i/wwlv.porviallubartolv-

ski.rrl w zakladce przetargi i ogloszenia, oraz rvlvr,i,.elpskock.naszbip.pl w zal<ladce prze-

targi, rvrv rv. sp I ubarto rv. b i p. I tt bci sk i c. pl w zakladce przetargi.

R.ozdzial22.
Obowi4zek informacyjny z art.13 RODO

l.Dotyczy danych osobowych osoby fizycznej zbieranych w zwiqzkuzudzialem tej osoby

w postgpowaniu o udzielenie przedmiotowego zam6wienia, uzyskanych bezpoSrednio od tej

osoby.

Zgodnie z art. i3 ust. I i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zkrt

zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danychoraz

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

informujg, Ze:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Dom Pomocy Spolecznej

im. Macieja Rataja w Kocku, adres siedziby: ul. T. KoSciuszki 1, 2l-150 Kock.

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

- JeSli ma Pani/Pan pytania dotycz4ce sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych

osobowych w zakresie dzialaniaDomu Pomocy Spolecznej w Kocku, atakle przysluguj4cych

Pani/Panu uprawniet'r, moae sig Pani/Pan skontaktowai sig z Inspektorem Ochrony Danych w

Domu Pomocy Spolecznej za pomoc4 adresu inspektorochronydanych@dpskock.pl.
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- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgdq napodstawie art.6 ust. I lit. c RODO w celu
zwiqzanym z postgpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego nr DPS/27llllZ020
,,Budowa trzech indywidualnych kotlowni gazowych z wewngtrzn4 instalacj4 gazu
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 udostgpniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o:
l) art. 8 oraz art.96 ust. 3 ustawy,
2) ustawg z dnia 6 wrzeSnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej, ponadto odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mog4 byi organy wladzy publicznej oraz podmioty wykonuj4ce
zadaniapubliczne lub dziataj4cenazlecenie organ6w wladzy publicznej, w zakresie i w celach,
kt6re wynikaj4 z przepis6w powszechnie obowi4zuj4cego prawa; inne podmioty, kt6re na
podstawie stosownych um6w podpisanych z Domem Pomocy Spolecznej w Kocku
przetwatzaj4 dane osobowe dla kt6rych Administratorem jest Dom Pomocy Spolecznej im.
Macieja Rataja w Kocku, Reprezentowany przezDyrektora.
- Pani/Pana dane osobowe bgdq przechowywane, zgodnie z art.97 ust. I ustawy, przezokres 4
lat od dnia zakoriczenia postgpowania o udzielenie zam6wienia, a jezeli czas trwania umowy
ptzekracza 4lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umo\ly, a po tym czasie
przez okres wymagany przepisami powszechnie obowi4zuj4cego prawa,
w szczegolnoSci ze wzglgdu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badari naukowych
lub historycznych lub cele statystyczne.
- Podanie przez Paniq/Pana danych osobowych jest obowi4zkowe, gdyz przeslankq
ptzetwatzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Obowi4zek podaniaprzezPaniq/Pana
danych osobowych bezpoSrednio Pani/Pana dotyczEcych jest wymogiem ustawowym
okreSlonym w przepisach ustawy, zwiEzanym 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
zautomatyzowany, 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 Pani/Pana dotycz4cych;

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

- na podstawie art.18 RODO prawo Z1dania od administratora ograniczenia przetwarzatia
danych osobowych z zastrze2eniem 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 dotyczEcych narusza przepisy

RODO.

- Nie przysluguje Pani/Panu:

- w zwiEzku 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.2I RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyz podstaw4 prawnqprzetwarzaniaPanilPana danych osobowych jest art. 6 ust. I lit. c
RODO.
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- Wyjainienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moie skutkowat zmianq wyniku
postgpowania

o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmianq postanowieri umowy w zalcresie

niezgodnym z ustawq oraz nie mo2e naruszat integralnoici protokolu oraz jego

zalqcznik6w.
.. 

l;ltyjainienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu

do przechowy+uania, w celu zapewnienia korzystania ze irodk6w ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa2ne wzglgdy

intere su publiczne go Unii Europej skiej lub paris tw a czlonkow s kie go.

Administratorem danych osobowych obowi4zanym do spelnienia obowi4zku informacyjnego

z art. 73 RODO bgdzie w szczegolnoSci:

Zamawiaiacv - wzglgdem os6b frzycznych, od kt6rych dane osobowe bezpoSrednio pozyskal.

Dotyczy to w szczeg6lnoSci:

- wykonawcy bgd4cego osob4 frzycznq,

- wykonawcy bgd4cego osob4 frzyczn4, prowadz4c4 jednoosobow4 dzialalnoii(, gospodarcz4

- pelnomocnika wykonawcy bgd4cego osob4 frzycznE (np. dane osobowe zanieszczone
w pelnomocnictwie),

- czlonka organu zarzqdzajEcego wykonawcy, bgd4cego osob4 frzycznE (np. dane osobowe

zamreszczone w informacji z KRK),
- osoby frzycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postgpowania o udzielenie

zam6wienia publicznego ;

Wykonawca - wzglgdem osob frzycznych, od kt6rych dane osobowe bezpo3rednio pozyskal.

Dotyczy to w szczeg6lnoSci:

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zam6wienia,

- p odwykonawcy/po dmi otu trzecie go b gd4c e go o sob4 frzy cznE,

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego bgd4cego osob4 frzycznq, prowadzqc4 jednoosobow4

dzialalnoSi gospodarczq,

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

osobowe zamieszczone w pelnomocnictwie),

- czlonkaorganu zarz1dzajqcego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, bgd4cego osob4 frzycznq,

(np. dane osobowe zamieszczone w informacji z I(RK);
Podwvkonawca/podmiot trzeci - wzglgdem os6b fizycznych, od kt6rych dane osobowe

bezpoSrednio pozyskal.

Dotyczy to w szczeg6lnoSci osoby frzycznej skierowanej do realizacji zam6wienia.
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