SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr SOK/13/14
1.

Zamawiający:
Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim, ul. Nadwiślańska 36
tel. / fax (33) 842-70-31
godziny pracy: pon.-pt. 6.00-14.00

2.

Tryb postępowania oraz nr sprawy:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
3.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), zwaną dalej „Pzp”.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Numer sprawy: SOK/13/14.

Tryb udzielania wyjaśnień:
1.
2.

3.

4.

5.

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie wskazanych przez siebie
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „siwz”).
Pytania i wnioski o wyjaśnienia siwz muszą być formułowane na piśmie i kierowane na adres
zamawiającego wskazany w pkt 1 niniejszej siwz; pytania i wnioski składane elektronicznie lub za
pomocą faksu będą dopuszczane, ale muszą zawierać klauzulę poświadczającą o wysłaniu zapytania lub
wniosku w formie pisemnej; brak zawarcia niniejszej klauzuli spowoduje uznanie za dzień wpływu
zapytania daty jego otrzymania na piśmie. W przypadku braku przesłania oświadczenia lub wniosku
w formie pisemnej zamawiający zastrzega sobie prawo pozostawienia bez rozpoznania zapytania lub
wniosku skierowanego do niego wyłącznie drogą faksową lub mailową, z pominięciem drogi pisemnej.
Powyższy zapis należy stosować odpowiednio do każdego oświadczenia, wniosku lub zapytania
składanego w sprawie o udzielenie zamówienia, chyba że Pzp dopuszcza inną niż pisemna formę jego
złożenia.
Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali siwz, bez
ujawniania źródła wniosku o wyjaśnienia, chyba że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do
zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa ustalonego w pkt 8 siwz terminu
składania ofert; w takim wypadku zamawiający zastrzega sobie prawo pozostawienia wniosku bez
rozpoznania, o czym niezwłocznie poinformuje wnioskującego wykonawcę. W przypadku
udostępnienia siwz na stronie internetowej www.sok.serwisy.net.pl treść wniosków o wyjaśnienia
treści siwz oraz treść stosownych odpowiedzi będzie umieszczana na tej stronie.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści
dokumentów składających się na warunki uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu, pod
warunkiem, że zmiana taka nastąpi przed upływem terminu do składania ofert. Każda wprowadzona
przez zamawiającego zmiana staje się wiążącą częścią składową warunków uczestnictwa i jest
niezwłocznie doręczana wszystkim wykonawcom, którzy pobrali siwz. W przypadku udostępnienia
siwz na stronie internetowej www.sok.serwisy.net.pl treść modyfikacji będzie umieszczana na tej
stronie.
W przypadku, gdy dokonana zmiana prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia, stosowane będą
zasady określone w ust. 5.
W przypadku, gdy dokonana zmiana nie będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia, stosowane
będą zasady przewidziane w art. 38 ust. 6 Pzp.
W celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w dokumentacji ofertowej wyjaśnień lub zmian,
o których mowa w ust.3 i 4, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert; o przedłużeniu
terminu składania ofert zamawiający zawiadamia oferentów, którzy pobrali siwz w formie pisemnej. W
przypadku udostępnienia siwz na stronie internetowej www.sok.serwisy.net.pl informacja
o przedłużeniu terminu składania ofert będzie umieszczana na tej stronie. W przypadku dokonania
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przedłuży termin składania ofert zgodnie

z treścią art. 12a Pzp w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne dla wprowadzenia niezbędnych
zmian w ofertach.
6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców.
7. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami są:
- w sprawach merytorycznych:
Prezes Zarządu Pan Adam Byrdziak, tel. 33 / 842-70-31; e-mail: sok@post.pl
- w sprawach proceduralnych:
Pani Beata Dybał, tel. 605-247-201; e-mail: sok@post.pl
9. Adres strony internetowej, na której zamawiający udostępnia siwz i inne dokumenty oraz oświadczenia
dotyczące niniejszego postępowania: www.sok.serwisy.net.pl
10. Adres e-mail, pod który należy wysyłać pytania oraz inne oświadczenia i dokumenty składane przez
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia: sok@post.pl
4.

Przedmiot zamówienia:
1. Nazwa zadania:
Roboty budowlane w zakresie powiększenia istniejącej kompostowni – budowa Bioreaktorów
wraz z placem dojrzewania kompostu i placem manewrowym na Składowisku Odpadów
Komunalnych w Oświęcimiu
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
2. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień – CPV:
45.21.32.80-9 Roboty budowlane w zakresie kompostowni
45 20 00 00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na powiększeniu boksów
i urządzeń kompostujących - rozbudowa istniejącej kompostowni odpadów w zakresie wykonania
robót budowlanych, a w szczególności budowa ścian bioreaktorów, placów składowych, dróg,
doprowadzenie i podłączenie energii, wody do nawadniania, odprowadzenie wody deszczowej
i ścieków technologicznych. Technologia kompostowania nie uległa zmianie. Powiększeniu ulega
zespół bioreaktorów w systemie „Biodegma” z trzech do pięciu komór na Składowisku Odpadów
Komunalnych w Oświęcimiu na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego
dokumentacji projektowej i technicznej oraz zgodnie z wytycznymi dostawcy bioreaktorów, które
stanowią integralną część siwz i są zamieszczone w zał. nr 11 do siwz.
Prace budowlane objęte niniejszym zamówieniem obejmują w szczególności:
a) wykonanie żelbetonowych boksów (modułów) intensywnego kompostowania, w tym zabudowa
kanałów napowietrzających i przejść przez ścianę (kierujących powietrze od wentylatorów do
kanałów napowietrzających), wykonanie połączenia kanałów wewnątrz modułów ze zbiornikami
odcieków,
b) budowa placu dojrzewania oraz dróg i placów wg projektu,
c) doprowadzenie energii elektrycznej we wskazane miejsce posadowienia szafy sterującej
(na zapleczu modułów),
d) doprowadzenie wody we wskazane miejsca wraz z podłączeniem do instalacji wewnętrznej
modułów kompostowania,
e) odprowadzenie wód deszczowych oraz odprowadzenie odcieków procesowych z wnętrza reaktorów
do odpowiednich instalacji deszczowych lub kanalizacyjnych,
f) rozbudowa instalacji sterowania,
g) wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z wytycznymi,
h) wykonanie uszczelnienia środkiem uszczelniającym Escutan lub równoważnym wg wytycznych,
pomiędzy ramą konstrukcji stalowej a krawędziami modułów żelbetowych (do wykonania
po zasadniczym montażu wyposażenia technologicznego).
Zamawiający załącza szczegółowe wytyczne dostawcy technologii dotyczące wykonania części
budowlanej nowobudowanych reaktorów, które to wytyczne winny stanowić podstawę oszacowania
kosztów wykonania.
Uwaga: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca niniejszego kontraktu uwzględnił wszystkie wytyczne
dla realizacji prac budowlanych oraz wskazane tam zakresy określone przez dostawcę technologii
kompostowania odpadów. W przypadku, gdy w tych wytycznych podane są parametry materiałów
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przekraczające parametry minimalne określone w siwz lub projekcie budowlanym, wykonawca winien
uwzględnić i zastosować materiały o jakości wymaganej w wytycznych dostawcy technologii
kompostowania odpadów.
Powierzchnia zabudowy:
Zespół bioreaktorów: nowoprojektowane dwa bioreaktory – ok. 331,84 m2
Droga i plac dojrzewania kompostu: nowoprojektowany plac dojrzewania kompostu – ok. 900 m2
Zieleń i trawniki – ok. 4685 m2
W zakres realizacji zamówienia wchodzą:
1. Branża budowlana
1) Roboty rozbiórkowe,
2) Bioreaktor – roboty ziemne,
3) Bioreaktor,
4) Kanalizacja – roboty ziemne,
5) Kanalizacja ścieków deszczowych,
6) Obudowa pomieszczenia technicznego + koryto,
7) Plac składowania kompostu,
8) Plac manewrowy,
9) Droga dojazdowa,
10) Kanał technologiczny – roboty ziemne,
11) Kanał technologiczny.
2. Pozostałe niezbędne roboty (zgodnie z zapisami projektów, przedmiarów i wytycznymi dostawcy
bioreaktorów).
Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu winien wykonać obiekt w sposób kompletny
z wyłączeniem dostaw i montażu wyposażenia technologicznego, które wykona wykonawca wyłoniony
w osobnym postępowaniu. Dostawa linii technologicznych kompostowni, dostawa niezbędnych
maszyn i urządzeń nie wchodzi w zakres zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby dokumentacja wykonawcza została przekazana Zamawiającemu celem jej
akceptacji. Akceptacja dokumentacji wykonawczej przez Zamawiającego zostanie dokonana również
na podstawie opinii dostawcy wyposażenia technologicznego wyłonionego w osobnym postępowaniu
przetargowym - o zgodności dokumentacji wykonawczej z przekazanymi wytycznymi
technologicznymi.
Akceptacja wykonanych robót, tj. modułów służących do zainstalowania wyposażenia
technologicznego kompostowania odpadów, będzie dokonywana przez Zamawiającego na podstawie
opinii dostawcy wyposażenia technologicznego - o zgodności wykonanych robót z przekazanymi
wytycznymi technologicznymi.
BIOZ załączony do projektu należy traktować pomocniczo. Wykonawca winien sporządzić własny
BIOZ zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym wg zapisów umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załącznikach do siwz:
- zał. nr 8 Projekt budowlany i Dokumentacja techniczna,
- zał. nr 9 Pozwolenie na budowę,
- zał. nr 10 Przedmiary robót,
- zał. nr 11 Wytyczne dostawcy Bioreaktorów (wyposażenia kompostowni).
Szczegółowy opis urządzenia/instalacji do kompostowania odpadów - bioreaktorów - został
przedstawiony przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego i stanowi zał.
nr 11 do siwz.
Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do ścisłej współpracy z dostawcą urządzeń
kompostowni celem ich poprawnego zamontowania (osadzenia na przygotowanym przez wykonawcę
podłożu o określonych parametrach). Zamawiający żąda bezwzględnie od wykonawcy ścisłej
współpracy z dostawcą ww. kompostowni tak, by osiągnięty został cel inwestycji. W tym celu
przedstawiciel/e wykonawcy winni uczestniczyć w spotkaniach z dostawcą urządzenia (w miarę
potrzeb, nawet kilka razy w tygodniu), odpowiadać na jego pytania i wątpliwości, udostępnić
do wglądu i ewentualnych pomiarów plac budowy, udzielać niezbędnych wyjaśnień (także
na piśmie).
Zamawiający informuje, iż wskazany w siwz termin wykonania przedmiotu zamówienia jest terminem
granicznym, narzuconym także dostawcy wyposażenia kompostowni wyłonionym w odrębnym
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postępowaniu przetargowym, z którym została już podpisana umowa w sprawie realizacji przedmiotu
zamówienia. Zamawiający oczekuje współpracy Wykonawcy z dostawcą bioreaktorów tak, aby
zachować parametry techniczne inwestycji, harmonogram realizacji oraz zrealizować cel
przedsięwzięcia w sposób umożliwiającym realizację przez Zamawiającego obowiązków narzuconych
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. Zamawiający wymaga, aby proces
stabilizacji w rozbudowanej instalacji, stanowiący podstawową funkcję i wariant pracy, był zgodny
z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012r.
w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U.
z 2012r., Poz. 1052).
5.

Warunki realizacji:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

6.

Wszystkie roboty budowlane będą realizowane zgodnie z założeniami dokumentacji technicznej oraz
wytycznymi dostawcy Bioreaktorów. Przedmiar Robót wraz z projektem i dokumentacją techniczną
oraz wytycznymi dostawcy Bioreaktorów został dołączony do siwz i ogłoszony na stronie internetowej
zamawiającego; wszelkie wątpliwości dotyczące dokumentacji technicznej wykonania robót winny być
niezwłocznie zgłaszane pisemnie Zamawiającemu.
Materiały potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia zabezpiecza Wykonawca.
Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami,
dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami, a także wymaganiami technicznymi
dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w dokumentacji przetargowej w tym w
wytycznych dostawcy Bioreaktorów. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów
robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.
Wykonanie robót, odbiory częściowe, organizacja prac oraz BHP na terenie prowadzenia robót
następować będą w oparciu o aktualnie obowiązujące normy techniczne i przepisy prawa oraz warunki
techniczne wykonania i odbioru robót, przy uwzględnieniu wytycznych i wymagań stawianych przez
dostawcę bioreaktorów.
Zaleca się, aby przed złożeniem oferty wykonawca powinien dokonać wizytacji i oględzin miejsca
wykonania robót, a także zdobyć we własnym zakresie wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być
konieczne do starannego przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
Za wszelkie rozbieżności wynikłe z nie zachowania przez wykonawcę należytej staranności
w sporządzeniu oferty (w tym wynikłe z nie dokonania wizji lokalnej, oględzin i in.) Zamawiający
odpowiedzialności nie ponosi.
Tam, gdzie Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych,
Wykonawca uprawniony jest do zaoferowania określonych tam urządzeń o wskazanych lub
o równoważnych parametrach, lecz nie gorszych od wskazanych (w zakresie równoważności
wskazanym w dokumentacji technicznej).

Warunki odbioru zadania:
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia w miejscu wykonania robót objętych niniejszym
zamówieniem. Podczas odbioru zamawiający zbada stan techniczny wykonania oraz zgodność
z warunkami technicznymi określonymi w siwz.
Podstawowym warunkiem odbioru jest spełnienie wymagań zamawiającego określonych w pkt 4-7
siwz oraz w dokumentacji technicznej.
Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do przekazania robót na 3 dni robocze przed datą
zakończenia prac, a Zamawiający niezwłocznie wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, przy
czym nie będzie on późniejszy niż 7 dni od daty zakończenia prac.
Ze strony Zamawiającego upoważnioną do odbioru robót będzie powołana w tym celu specjalna
Komisja lub/i Inspektor Nadzoru.
Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru terminu
zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikowych celem dokonania ich odbioru. Brak
zgłoszenia robót podlegających zakryciu lub zanikowych Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru
spowoduje, że koszty ewentualnych odkrywek obciążą w całości Wykonawcę.
Jeżeli w trakcie dokonywania odbioru końcowego, odbioru częściowego lub odbioru prac
podlegających zakryciu bądź zanikowych zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu
przysługiwać będą następujące uprawnienia:
1) Jeżeli wady nadawać będą się do usunięcia, Zamawiający odmówi odbioru robót i wyznaczy
jednocześnie termin usunięcia wad;
2) Jeżeli wady nie będą nadawać się do usunięcia, Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy
albo zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli wady te będą uniemożliwiać
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7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

7.

użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. W takim przypadku koszty
ewentualnych prac rozbiórkowych przywracających stan poprzedni oraz powtórnego wykonania
robót przewidzianych w kontrakcie obciążać będą w całości wykonawcę.
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, żądając
jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio wadliwych robót. Usunięcie
wad i usterek stwierdzone będzie obustronnie podpisanym protokołem. UWAGA! Sposób i termin
usunięcia wad nie może wpłynąć na termin końcowego odbioru przedmiotu zamówienia!
Koniecznym warunkiem odbioru jest, z zastrzeżeniem pkt 9 siwz, sporządzenie i obustronne podpisanie
protokołu odbioru obowiązującego u zamawiającego, który będzie podstawą do wystawienia faktury.
Nie jest dopuszczalne wystawienie faktury przed podpisaniem protokołu odbioru!
Koniecznym warunkiem odbioru jest przekazanie w dniu odbioru dokumentu gwarancyjnego
określającego warunki serwisowania w okresie gwarancji, czasokres gwarancji i rękojmi na wykonane
roboty (w tym materiały), terminy usunięcia stwierdzonych wad i usterek, a także wskazującego całość
świadczeń gwaranta na rzecz zamawiającego oraz warunki odpowiedzialności gwaranta.
Zamawiający nie dopuszcza okresu gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia krótszego niż
wskazany w pkt. 8 siwz. Gwarancja i rękojmia winny obejmować wady fizyczne robót (wykonania)
oraz wady użytych materiałów.
Koniecznym warunkiem odbioru jest terminowe wypełnienie dziennika budowy zgodnie z zasadami
przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa.
W okresie rękojmi i gwarancji mogą być dokonywane przeglądy przedmiotu umowy. Terminy
przeglądów będą wyznaczane przez Zamawiającego i uzgadniane z Wykonawcą. Uporczywe uchylanie
się przez Wykonawcę od dokonywania przeglądów przedmiotu umowy w okresie gwarancji będzie
uznane za rażące naruszenie postanowień umownych. W razie stwierdzenia podczas przeglądu wad lub
usterek odpowiednio stosuje się postanowienia ust. 6-7. Usunięcie wad i usterek stwierdzone będzie
obustronnie podpisanym protokołem.
Przed podpisaniem umowy zamawiający uprawniony jest do żądania od wykonawcy przedłożenia do
wglądu oryginału każdego z dokumentów określonych w pkt 15 siwz oraz oryginałów kontraktów
regulujących zasady współpracy wykonawcy z członkiem konsorcjum, podwykonawcą itp.
Na wypadek ujawnienia się wad wykonanych prac lub zastosowanych materiałów po dokonaniu
końcowego odbioru, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi. Jeśli wady dadzą się
usunąć, Zamawiający może domagać się ich usunięcia, jednocześnie wyznaczając na to Wykonawcy
odpowiedni termin, pod rygorem późniejszego nie przyjęcia poprawek. Jeśli natomiast wady nie dadzą
się usunąć, lub ich usunięcie wymagałoby nadmiernych kosztów, albo gdy z okoliczności wynika, że
wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie, a wady są istotne, Zamawiający ma prawo
odstąpić od umowy. Gdy wady nie są istotne, Zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia
wynagrodzenia.
Termin rękojmi rozpoczyna bieg z dniem dokonania skutecznego odbioru końcowego robót.
Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają z upływem 48 miesięcy od dnia dokonania odbioru.
Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości są od siebie niezależne w tym sensie, że ustanowienie
gwarancji nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi.
Czasokres rękojmi dla prac odebranych w ramach odbiorów częściowych ulega proporcjonalnemu
wydłużeniu o okres wypadający pomiędzy datą danego odbioru częściowego, a datą odbioru
końcowego robót.
Zamawiający nie dopuszcza okresu gwarancji na przedmiot zamówienia krótszego niż 24 miesiące
licząc od daty dokonania odbioru danego etapu lub odbioru końcowego. Gwarancja i rękojmia winny
obejmować wady fizyczne robót (wykonania) oraz wady użytych materiałów. Jeśli producent danego
materiału ustalił dla niego inny okres gwarancji, jako obowiązujący przyjmuje się okres gwarancji
ustalony przez producenta.

Dodatkowe informacje:
1.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów innych niż przyjęte w przedmiarze robót (projekcie
budowlanym), jednak o parametrach i jakości nie gorszych od materiałów zaproponowanych przez
zamawiającego. Każdorazowo zastosowanie materiałów zamiennych wymaga pisemnej zgody
zamawiającego, Inspektora nadzoru oraz projektanta, po przedłożeniu ww. osobom odpowiednich
atestów, dopuszczeń lub/i znaków CE planowanych do zastosowania zamiennych materiałów).
Materiały używane podczas wykonania zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.). Zamawiający (Inspektor Nadzoru) ma
prawo żądać od Wykonawcy okazania odpowiednich certyfikatów, aprobat technicznych itp.
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2.

3.

4.
8.

Materiały i produkty używane podczas realizacji zamówienia winny być oznaczone znakiem CE lub
posiadać oznaczenie równoznaczne, gdy dopuszczają to przepisy ustawy o wyrobach budowlanych
(Dz.U. z 2004r. nr 92, poz. 881 ze zm.). Zamawiający (Inspektor Nadzoru) ma prawo kontroli realizacji
powyższego zalecenia przez Wykonawcę.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zagospodarowanie wszelkich odpadów wytworzonych przy
prowadzeniu robót budowlanych, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach (t.j.: Dz.U. z 2013r., poz. 21
ze zm.). Odpady te winny zostać usunięte poza teren prac najpóźniej w dniu zakończenia robót na koszt
Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części robót, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Terminy:
1) Termin realizacji zadania:
Wykonanie przedmiotu zamówienia do 30.11.2014r.
Pożądany termin rozpoczęcia prac (mając na uwadze rozstrzygnięcie przetargu) – wrzesień 2014r.
Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia lub zmiany terminu wykonania usługi objętej
przedmiotem zamówienia w przypadku wystąpienia konieczności zmiany terminów realizacji rzeczowej
inwestycji.
Zamawiający przedłuży termin wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia w przypadkach
wskazanych w projekcie umowy.
2) Termin składania ofert:
Oferty należy składać we wskazanej w pkt 1 niniejszej siwz siedzibie zamawiającego do dnia
28.08.2014r. do godz. 9.00.
3) Termin związania ofertą:
Oferenci są związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
4) Termin otwarcia ofert:
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.08.2014r. o godz. 9.30 w siedzibie zamawiającego.
5) Okres gwarancji i jej warunki jakich udzieli wykonawca:
24 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane i montażowe oraz użyte do wykonania
przedmiotu umowy materiały.
Termin rękojmi rozpoczyna bieg z dniem dokonania skutecznego odbioru końcowego robót.
Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają z upływem 48 miesięcy od dnia dokonania odbioru.

9.

Warunki płatności:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy dokonane zostanie w oparciu o treść przedłożonego
w ofercie formularza ofertowego zawierającego ryczałtową kwotę wynagrodzenia (cenę ofertową).
Kwota wynagrodzenia zostanie transponowana do treści umowy i jest wartością stałą.
Cena ofertowa nie może stanowić dowolnie deklarowanej wartości pieniężnej, lecz musi wynikać
z przeprowadzonego rachunku kosztów potwierdzonego uproszczonym kosztorysem ofertowym, który
należy dołączyć do oferty. Zamawiający zastrzega jednak, że kosztorysom ofertowym przypisane jest
wyłącznie znaczenie pomocnicze w sensie takim, że wartości w nich zawarte będą stanowiły wyłącznie
odnośnik umożliwiający weryfikację ryczałtowej ceny ofertowej zawartej w formularzu ofertowym,
która będzie podlegać ocenie. Sporządzenie kosztorysu ofertowego nie uchybia ryczałtowemu
charakterowi wynagrodzenia Wykonawcy.
Kwota wynagrodzenia wskazana w pkt. 1 obejmuje i zaspokaja wykonanie wszystkich czynności
niezbędnych dla należytego wykonania Przedmiotu umowy, a także innych czynności, do których
zobowiązany jest Wykonawca.
Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia określonego w pkt. 1, chociażby w czasie
zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
Wynagrodzenie płatne będzie częściami na podstawie częściowych faktur VAT oraz końcowej faktury
VAT.
Częściowe faktury VAT, wystawiane będą w okresach miesięcznych na podstawie robót wykonanych
zgodnie z Kosztorysem ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy. Podstawą
wystawienia każdej faktury częściowej i wypłaty wskazanej w niej części wynagrodzenia będzie
protokół zaawansowania robót, sporządzony w sposób narastający przez kierownika budowy,
zatwierdzony w terminie pięciu dni roboczych przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. Wysokość wynagrodzenia częściowego wskazanego w
fakturze częściowej będzie ściśle związana z rzeczywistym zaawansowaniem robót i będzie się miała
tak do wynagrodzenia określonego w ust. 1 jak procent ilościowy i jakościowy wykonanych robót w
stosunku do całości przedmiotu umowy. Protokół zaawansowania robót, o którym mowa powyżej,
zostanie dołączony do każdej faktury częściowej. Poszczególne części wynagrodzenia płatne będą, na
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7.

8.

podstawie prawidłowej częściowej faktury VAT wystawionej i dostarczonej Zamawiającemu, w
terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień § 11.
Kwota wypłaconych części wynagrodzenia na podstawie faktur częściowych nie może przekroczyć
łącznie 90 % całości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.
Ostatnia część wynagrodzenia za wykonanie całości przedmiotu umowy (po odliczeniu kwot
wypłaconych na podstawie faktur częściowych oraz kwot zatrzymanych tytułem zabezpieczenia
zgodnie z postanowieniami § 11 umowy zostanie zapłacona na podstawie końcowej faktury VAT.
Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisanie bezusterkowego protokołu końcowego
odbioru robót oraz podpisanie i wydanie Karty Gwarancyjnej. Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu w terminie 30 dni od daty
otrzymania końcowej prawidłowej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
Zapłata za wykonane roboty zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek
bankowy w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przez
Wykonawcę faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, na które składają się: podpisany przez
Zamawiającego protokół odbioru robót wraz z kosztorysem powykonawczym (ew. protokół odbioru
etapu robót wraz z kosztorysem powykonawczym dotyczącym danego etapu robót).

10. Wadium:
1. Wysokość wadium:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 20.000,00 zł.
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
2. Forma wadium:
1. wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku
następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007
Nr 42, poz.275),
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku
lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, w przypadku
Konsorcjum, zaleca się w treści gwarancji, jako Wykonawcę wskazać wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji,
e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.
25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, i nie udowodnił, iż wynika to z przyczyn nieleżących po
jego stronie”.
f) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie, lub
 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy”.
3) postanowienia pkt 10.2.2) niniejszej siwz stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych powyżej
w pkt 10.2.1) lit. b) i e) niniejszej siwz.
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
1) w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy
Zamawiającego prowadzony przez:
Bank Pekao S.A. O/Oświęcim nr 09 1240 4155 1111 0010 5629 5703
do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.

7

2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale
przed upływem terminu składania ofert w miejscu składania ofert, a do oferty dołączyć kopię
dokumentu wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
4.

Termin wniesienia wadium.
1) wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas,
gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem
terminu składania ofert, podanym w pkt. 8.1 ppkt 2.
2) w wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez
Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego
terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
5. Zwrot wadium.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp.
6. Utrata wadium.
1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy.
2) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że, udowodni, iż wynika to z przyczyn
nieleżących po jego stronie.
11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
1. Informacje ogólne.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania
o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie
(z podatkiem VAT),
2) wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy,
ale przed jej podpisaniem.
3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy
w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
2) zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek
bankowy Zamawiającego:
Bank Pekao S.A. O/Oświęcim nr 09 1240 4155 1111 0010 5629 5703
3) w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia,
4) jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy Wykonawcy,
5) jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia stosuje się do niej odpowiednio
treść pkt. 10.2.2) niniejszej siwz,
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4.

6) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejsza ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści
art. 94 ust. 2 ustawy Pzp,
7) do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy Pzp,
8) Wykonawcy należący do Konsorcjum, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Poręczenie lub gwarancja muszą być bezwarunkowe, płatne na pierwsze wezwanie Zamawiającego
oraz obejmować odpowiedzialność za przypadki określone w art. 147 ust.2 ustawy, a także
obejmować odpowiednio kwotowo cały okres realizacji zamówienia oraz okres rękojmi za wady.
Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane. (potwierdzone bezusterkowym protokołem odbioru
końcowego),
2) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30%
wysokości zabezpieczenia.
3) kwota, o której mowa w pkt 11.4.2) niniejszej siwz jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi za wady, tj. zgodnie z art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego.

12. Zamówienia uzupełniające:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
Zamawiający przewiduje możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego przy uwzględnieniu art. 67 ust. 1
pkt. 6 Pzp wyłącznie w przypadku większego niż planowane zakresu realizacji robót budowlanych,
określonego treścią siwz (gł. dokumentacji technicznej, projektu i przedmiaru robót oraz wytycznych
dostawcy bioreaktorów) i wynikającego z celu zamówienia, jeśli nastąpiło ono z przyczyn od niego
niezależnych, których nie dało się przewidzieć przy specyfikowaniu warunków zamówienia i szacowaniu
jego wartości oraz w zakresie, w jakim wykonanie prac dodatkowych będzie niezbędne do prawidłowej
realizacji zamówienia.
13. Udział podwykonawców:
Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie
określa części, która nie może być powierzona podwykonawcom.
Zgodnie z art. 6471 kc do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest
wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawcę umowy lub jej projektu z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa
się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Z umowy lub jej projektu powinien wynikać zakres robót
powierzonych podwykonawcy.
Stwierdzenie udziału podwykonawców (lub innych osób) w realizacji zamówienia bez uprzedniego
uzgodnienia tego faktu z Zamawiającym w trybie wskazanym powyżej będzie traktowane jako rażące
naruszenie postanowień umowy! Zamawiający zwraca uwagę, iż udostępnienie osób zdolnych
do wykonania zamówienia oraz udostępnienie niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń
nie implikuje bezwzględnie konieczności zawiązania prawnego stosunku podwykonawstwa. Zamawiający
nie wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania kluczowych części zamówienia. W przypadku
powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania
w formularzu ofertowym tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy. Postuluje się
opisanie powyższego zgodnie z przedmiarem robót lub harmonogramem rzeczowo-finansowym.
14. Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie:
Na podstawie art. 26 ust. 2a ustawy Pzp, Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego
wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i brak podstaw do wykluczenia z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki
dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. Dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca jest zobowiązany wykazać najpóźniej w dniu składania ofert, że spełnia warunki zawarte w art.
22 Pzp oraz niniejszej siwz oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania, poprzez złożenie wraz z ofertą
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dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, o zakresie i treści zgodnych z zapisami niniejszej siwz.
Wykazując się spełnianiem warunków udziału w postępowaniu oraz brakiem podstaw do wykluczenia
z postępowania Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. W takim wypadku
Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia pisemnego zobowiązania każdego z podmiotów
udostępniających mu zasoby na podstawie art. 26 ust. 2b Pzp, potwierdzającego wolę udostępnienia oraz
zakres udostępnionych zasobów, a także dokładnie wskazującego zamówienie, przy wykonywaniu którego
oddaje on wymienione w zobowiązaniu zasoby do dyspozycji Wykonawcy. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny
wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej
wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie zgodnie z formułą „spełnia/nie
spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych w niniejszej siwz.
15. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające ich spełnianie, które należy złożyć
wraz z ofertą:
I.
W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp,
zobowiązany jest on złożyć wraz z ofertą:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust.1 Pzp – według zał. nr 2 do siwz
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców,
oświadczenie może być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, jeżeli każdy
z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie, albo może być złożone wspólnie przez wszystkich
Wykonawców, to znaczy, że na oświadczeniu należy wypisać wszystkich Wykonawców i podpisują je
wszyscy upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawców lub podpisuje je upełnomocniony przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnik).
2.

Na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia: w szczególności Wykonawcy muszą spełnić
następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał
techniczny):
wykażą się posiadaniem wiedzy i doświadczenia, tj.: Wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie
należycie zrealizowali następujące roboty o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu
niniejszego zamówienia:
a)
co najmniej 2 roboty budowlane (dwa zamówienia), polegające na wykonaniu powierzchni
utwardzonych terenu wraz z odwodnieniem na pow. nie mniejszej niż 800,00 m2 o wartości robót
nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto każda robota, które zostało wykonane w sposób należyty
oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, z podaniem jego wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć
dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone.
Przez wykonanie robót budowlanych należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania
protokołu odbioru robót.
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz
robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, sporządzony według wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 4 do siwz – „Wykaz robót budowlanych” wraz z podaniem ich rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone, (np.: poświadczenia, referencje, protokoły odbioru lub
przedstawienia stosownego potwierdzenia odbiorcy robót itp.).
Zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców roboty
budowlane zostały wykonane należycie, zawierały, co najmniej:






wskazanie podmiotu realizującego roboty budowlane których dokumenty dotyczą,
wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były roboty budowlane,
wskazanie rodzaju i zakresu robót budowlanych na potwierdzenie wymagań siwz,
wskazanie wartości robót budowlanych,
wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia),
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3.

wskazanie miejsca wykonania.

Na potwierdzenie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia: w szczególności Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców
o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne
kwalifikacje i doświadczenie):
wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: dysponują
wykwalifikowanymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia, kierować
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywania przez nich
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, dla następujących stanowisk
według zał. nr 5 do siwz:
Wykonawca winien dysponować osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi,
doświadczeniem i wykształceniem niezbędnym do wykonania zamówienia:
Co najmniej 1 osobą na stanowisko Kierownika budowy, posiadającą wykształcenie wyższe oraz
posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robót
budowlanych.
Osoba ta powinna posiadać ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej – bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy - Prawo budowlane oraz rozporządzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub ważne odpowiadające im
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów lub zagraniczne równoważne uprawnienia, uznane na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 12a ustawy prawo budowlane tj. ustawą z dnia 18 marca
2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394 ze zm.) lub równoważne uprawnienia w tej specjalności,
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:


wykaz osób sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do niniejszej siwz –
„Wykaz osób”, potwierdzający poprzez złożenie stosownego oświadczenia posiadane
wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje zawodowe, wymagane uprawnienia niezbędne
do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych czynności, wraz z informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika nr 5 do siwz.

Przedstawione przez Wykonawcę informacje zawarte w Załączniku nr 5 do niniejszej siwz, muszą
jednoznacznie potwierdzić spełnienie przez te osoby wymagań stawianych przez Zamawiającego.
Wykonawca jest obowiązany na etapie realizacji przedmiotu umowy zapewnić udział osób z innymi
wymaganymi prawem uprawnieniami m.in. w specjalności elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień zgodnie z załącznikiem nr 5 do siwz.
Wybrany przez Zamawiającego Wykonawca przed podpisaniem umowy w sprawie realizacji
przedmiotowego zamówienia winien przedstawić Zamawiającemu aktualne zaświadczenia, wydane
przez właściwą izbę samorządu zawodowego lub inne równoważne dokumenty potwierdzające
posiadanie wymaganych w siwz uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia przez Kierownika
budowy.
W odniesieniu do osób, które zostaną w ofercie wskazane jako osoby udostępnione oferentowi, należy
złożyć pisemne zapewnienie podmiotów o udostępnieniu tych osób do wykonania zamówienia udostępnienie takie powinno wyraźnie wskazywać nazwę Zamawiającego, tytuł zamówienia podany
w siwz oraz potwierdzać bez wątpliwości imię i nazwisko osób udostępnionych.
4. Na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej: w szczególności Wykonawca musi spełnić
następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja
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ekonomiczna i finansowa – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców,
którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie tego warunku):
a) posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy
złotych) lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500.000,00 PLN (słownie:
pięćset tysięcy złotych).
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć
informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca
posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
potwierdzającą posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie przez
Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości,
b) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 500.000,00 PLN (słownie: pięćset
tysięcy złotych)
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć opłaconą polisę,
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia,
5. Dowód wniesienia wadium.
II.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda
następujących dokumentów:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia – wg zał. nr 3
do siwz.
2) Lista podmiotów należących wraz z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej lub opcjonalnie
informacja o braku przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej (zał. nr 7 do siwz).
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczeni lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11
Pzp (w zależności od podmiotowości wykonawcy), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich
zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
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Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w:
1) ust. 3-5 i 7 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) ust. 6 i 8 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24
ust.1 pkt 4-8, 10 i 11 Pzp.
Wymienione dokumenty winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert za wyjątkiem dokumentu określonego w pkt 1 lit. b), który winien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument taki winien odpowiednio spełniać wszystkie
wymagania dotyczące treści i okresu wystawienia, nałożone na dokumenty, które zastępuje.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
1. Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku korzystania z zasobów
innych podmiotów Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia.
2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza korzystać z zasobów udostępnionych mu przez inny podmiot,
stosować należy zapisy zawarte w art. 26 Pzp oraz odpowiednio w pkt 13 siwz.
3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 Pzp, polega
na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, na podstawie §1 ust. 6 pkt. 1
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane
(Dz. U. z 2013r., poz. 231) wymaga się przedłożenia dotyczącej tych podmiotów dokumentów, o których
mowa w. pkt 15 ppkt 1.4 lit. a) i b) niniejszej siwz.
4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej, określonych w pkt 15 ppkt I.4) lit. a),b) niniejszej siwz, wymaganych przez
Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie
opisanego przez Zamawiającego warunku.
5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp (pkt
15.I.2 do 4 niniejszej siwz), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od
Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 15.II.1,
3 do 8 niniejszej siwz.
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6. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty zawierające dane w innych walutach niż
określono w pkt. 9 ppkt. 1 siwz, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej BZP), ten sam kurs
Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszystkich innych danych finansowych. Jeżeli w tym dniu nie
będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy
z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP.

III.

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
1.
2.
3.
4.

Wypełniony formularz ofertowy – wg zał. nr 1 do siwz,
Kosztorys ofertowy sporządzony przez wykonawcę wg przedmiaru robót,
Postuluje się dołączenie wypełnionego w intytulacji oraz parafowanego na wszystkich stronach wzoru
umowy (zał. nr 7 do siwz),
Inne dokumenty lub pełnomocnictwa wymagane fakultatywnie lub warunkowo przez Zamawiającego.

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń,
dokumentów lub pełnomocnictw o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp oraz pkt 14 siwz, lub którzy złożyli
oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa wadliwe, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że
mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania. Zgodnie z treścią art.26 ust.4 Pzp Zamawiający może również wezwać w wyznaczonym przez
siebie terminie każdego z wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów
składanych w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia. Za brak dokumentu zamawiający uznawał
będzie jego złożenie w niewłaściwy sposób lub w niewłaściwej formie (np. nie potwierdzenie kserokopii za
zgodność z oryginałem, poprawki nie parafowane przez podpisującego ofertę, bezprawne lub niepełne
pełnomocnictwo etc.).
IV.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (zwani dalej Konsorcjum)
powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych
warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 15 niniejszej siwz. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się ażeby Pełnomocnikiem
był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
1) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
2) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ile Wykonawców).
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić
Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swej treści następujące postanowienia:
1) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być zrealizowanie
zamówienia),
3) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia,
gwarancji i rękojmi,
4) podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców należących do Konsorcjum,
5) określenie lidera Konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),
6) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków
do czasu wykonania zamówienia, oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi, odpowiedzialność za realizację
zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
7) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność
za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
8) ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Wszyscy Wykonawcy należący do Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
6. W przypadku Konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika
Konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
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postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Notariusza.
16. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w siwz.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty częściowej.
3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym, w postaci druku
maszynowego, komputerowego lub nieścieralnym atramentem; zamawiający nie przewiduje
możliwości składania ofert w formie elektronicznej. Dokumenty złożone w języku obcym muszą być
złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na przygotowanych i udostępnionych drukach załączników
lub w oparciu o zawartą w nich treść, stanowiącą integralną część niniejszej siwz.
5. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy,
zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach ustawowych.
6. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby,
7. Dokumenty stanowiące wymagane załączniki do oferty mogą być dostarczone w formie oryginału
lub kserokopii potwierdzonej klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez podmioty wskazane w ust.5.
8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.
9. Dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie
podlegają zwrotowi przez Zamawiającego,
10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku,
w którym Wykonawca zamierza korzystać z zasobów udostępnionych mu przez inny podmiot, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
11. Należy unikać pojęć, w przypadku których wykładnia językowa prowadzi do rozbieżności
w interpretacji. W razie braku precyzyjnego ich zdefiniowania zastrzega się przyjęcie znaczenia
zgodnego z szeroko pojmowanym interesem zamawiającego.
12. Wymagane jest, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i spięte.
całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie,
13. Gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik konieczne jest załączenie do oferty oryginału
pełnomocnictwa lub jego kopii notarialnie potwierdzonej. Umocowanie do działania w cudzym imieniu
oparte na oświadczeniu reprezentowanego powinno czynić zadość wymaganiom dotyczącym jego
formy przewidzianym w odrębnych przepisach prawa, ze wskazaniem rodzaju pełnomocnictwa i jego
zakresu.
14. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
16. Wszelkie zamieszczone w ofercie poprawki pod rygorem odrzucenia oferty muszą być naniesione
w sposób czytelny oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. wszelkie miejsca w ofercie,
w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie
w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę
(osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
17. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o ich dokonaniu przed upływem terminu
składania ofert. Zawiadomienie to musi czynić zadość postanowieniom ust.17 z dodatkowym
oznaczeniem „ZMIANA”. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu
oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania
zmian zostaną dołączone do oferty.
18. Nie dopuszcza się składania ofert alternatywnych i wariantowych.
19. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem pisemnego powiadomienia
zamawiającego o wycofaniu przed upływem terminu składania ofert. Zawiadomienie to winno zostać
doręczone w sposób odpowiadający postanowieniom ust.17, z dodatkowym oznaczeniem
„WYCOFANIE”.
20. Zarówno w przypadku doręczenia oferty w drodze przesyłki pocztowej, kurierskiej, lub osobiście
w siedzibie zamawiającego koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru:
Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu; 32-600 Oświęcim, ul. Nadwiślańska 36
Przetarg nieograniczony: Budowa kompostowni
nie otwierać przed dniem 28.08.2014r. godz. 9.30
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Koperta powinna zawierać nazwę i siedzibę oferenta umożliwiając odesłanie oferty złożonej po terminie

18. Oferty, które wpłyną do zamawiającego po upływie terminu składania ofert będą niezwłocznie
zwracane wykonawcom, a w przypadku braku możliwości zwrotu będą odsyłane do nadawcy bez
otwierania.
19. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
20. Z zastrzeżeniem zapisów pkt 25 siwz z tytułu odrzucenia przez zamawiającego oferty wykonawcy nie
przysługuje mu przeciwko zamawiającemu żadne roszczenie.
17. Wykluczenie z ubiegania się o zamówienie publiczne:
1.
2.
3.

4.

Wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podlega wykonawca, w stosunku
do którego zaistnieją przesłanki określone w ustawie Pzp, a w szczególności w art.24 ust.1 i 2 Pzp.
Ofertę wykonawcy, który został wykluczony z postępowania, uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy
wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający:
1) zawiadamia jednocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach, którzy zostali
wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
2) zamieszcza informacje, o których mowa w ppkt 1, również na stronie internetowej
www.sok.serwisy.net.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

18. Odrzucenie oferty:
Oferta zostanie odrzucona jeżeli:
1. Jest niezgodna z ustawą lub nie odpowiada treści niniejszej siwz,
2. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
3. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, a wykonawca nie złożył
w wyznaczonym terminie wymaganych wyjaśnień lub ocena złożonych wyjaśnień potwierdziła fakt
rażącego zaniżenia ceny,
4. Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
5. Zawiera błędy w obliczeniu ceny lub omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące
zmian w treści oferty, na poprawienie których wykonawca się nie zgodził (vide pkt 21 ust. 8 siwz).
6. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający:
1) zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
2) zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 1, również na stronie internetowej
www.sok.serwisy.net.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
19. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego
postępowania,
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego
2. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów:
Kryterium oceny ofert
Cena ofertowa
3.
4.
5.

6.
7.

Waga
100 %

Sposób dokonywania oceny ofert
Według wzoru określonego w pkt 20 siwz

Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku postępowania.
Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma największą ilość punktów (tu: z najniższą ceną).
Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których
mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.
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20. Sposób obliczenia ceny oferty:
1. Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą wszystkie koszty realizacji zadania określonego
w opisie przedmiotu zamówienia. Obliczając cenę oferty zaleca się wyszczególnić i ująć w kosztorysie
wszystkie elementy składowe, jakie będą niezbędne do zrealizowania zamówienia i podać ich cenę
(w przypadku robót powierzanych podwykonawcom powinny one być skalkulowane w ofercie).
Zarówno przedmiarom robót jak i kosztorysom ofertowym zamawiający przypisał znaczenie wyłącznie
z punktu widzenia obliczenia ceny ofertowej, nie zaś z punktu widzenia zgodności oferowanego
zakresu zamówienia z siwz, stąd zamawiający nie limituje odstępstw od przedmiaru robót w zakresie
sporządzania kosztorysu ofertowego. Cena oferty musi być podana w złotych polskich. Rozliczenia
pomiędzy zamawiającym i wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.
2. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności:

wartość robót określoną w oparciu o Przedmiarach Robót,

koszty urządzenia i zabezpieczenia placu budowy (bhp, ppoż. itp.),

koszty utrzymania czystości na placu robót,

koszty transportu / składowania gruzu i innych odpadów budowlanych,

koszty odbioru,

koszty likwidacji i uporządkowania miejsca prowadzenia prac.
Przedmiary robót stanowią wsparcie przy obliczaniu przez wykonawców ceny ofertowej.
3. Cena ryczałtowa to cena ustalona za całość zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej,
dokumentacji technicznej oraz decyzji i dokumentacji stanowiących załączniki do siwz, a przedmiary
robót mają jedynie znaczenie pomocnicze. To dokumentacja projektowa określa treść i przedmiot
zamówienia.
4. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Ofertowym – Załącznik Nr 1 do niniejszej siwz.
W formularzu ofertowym należy podać cenę oferty bez naliczenia podatku VAT oraz cenę oferty
zawierającą podatek VAT. Wszystkie wskaźniki cenowe muszą być podane z zaokrągleniem do dwóch
miejsc po przecinku pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie pkt 18 ust.5 siwz oraz art.89 ust.1 pkt
6 Pzp.
5. Cena oferty brutto będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru
najkorzystniejszej oferty.
6. Cena oferty będzie traktowana jako maksymalna cena wykonania robót i nie będzie podlegała żadnym
dalszym negocjacjom ani waloryzacji w czasie badania ofert (wykonawca sam szacuje ryzyko
kursowe).
7. Cena oferty jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 628 i art. 632 Kodeksu cywilnego.
8. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia
towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ilość punktów przyznana dla kryterium, o którym mowa w pkt 18 siwz będzie obliczona na podstawie
stosunku ceny najniższej do ceny zaoferowanej, wg wzoru:
Kryterium ceny – wskaźnik C
C =

najniższa zaoferowana cena x 100
------------------------------------------- x 100 %
cena badanej oferty

21. Miejsce, termin, tryb otwarcia i oceny ofert:
1.
2.
3.
4.

5.

Oferty należy składać we wskazanej w pkt 1 niniejszej specyfikacji siedzibie zamawiającego
(pok. Nr 2- sekretariat) do dnia 28.08.2014r. do godz. 9.00.
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.08.2014r. o godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego
(pok. Nr 3).
Komisja Przetargowa przedstawi obecnym firmy (nazwy) wykonawców, którzy złożyli oferty według
kolejności wpływu ofert.
Oferty, które wpłyną do zamawiającego po upływie terminu składania ofert będą niezwłocznie
zwracane wykonawcom, a w przypadku braku możliwości zwrotu będą odsyłane do nadawcy bez
otwierania.
Oferty będą otwierane według kolejności wpływu; po ich otwarciu podane zostaną: imię
i nazwisko/nazwa (firma) oraz adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest w kolejności otwierana
oraz informacje dotyczące ceny ofertowej. Informacje te odnotowane zostaną w protokole
postępowania.
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6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

W przypadku, gdy oferent nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek
zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w ust.5.
Komisja przetargowa na posiedzeniu niejawnym dokona sprawdzenia ofert pod względem formalnym.
Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie
analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art.
26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.
Zamawiający może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert
oraz poprawić oczywiste omyłki w treści oferty, z zastrzeżeniem dyspozycji art. 26 Pzp. Zamawiający
poprawia oczywiste omyłki wyłącznie w granicach określonych w art. 87 ust. 2 Pzp. Niezwłocznie po
poprawieniu omyłki Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę, którego ofertę poprawiono (bez
ogłoszenia na stronie). W przypadku, gdy Wykonawca nie zgadza się na poprawienie omyłki nie
będącej omyłką pisarską lub rachunkową, zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia
woli w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. W przypadku nie złożenia
ww. oświadczenia lub złożenia oświadczenia z uchybieniem terminu Zamawiający uzna milczącą
zgodę Wykonawcy, a poprawienie omyłki za prawnie skuteczne, z zastrzeżeniem art. 89 ust.1 pkt 7
Pzp.
Sprawdzanie wiarygodności ofert:
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych informacji.
b) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp,
c) przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ lub mogących mieć
wpływ na wynik prowadzonego postępowania, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z
prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3) ustawy Pzp, niezależnie od innych
skutków przewidzianych prawem.
Oferta z rażąco niską ceną:
a) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny,
b) Zamawiający oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności
oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo
sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu
Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród nie odrzuconych ofert na podstawie kryterium oceny
ofert wskazanego w pkt 19 siwz.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy
złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz
nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców,
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i
łączną punktację;
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne;
4) określonym zgodnie z art. 94 Pzp terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia
publicznego może być zawarta.
Informacje, o których mowa w pkt 10 Zamawiający zamieści na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie i
na stronie internetowej www.sok.serwisy.net.pl
Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zamawiający określi dodatkowo miejsce i tryb podpisania
umowy.

Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach
określonych we wzorze umowy zawartym w załączniku nr 8 do siwz.
2. Zgodnie z art. 139 i art. 140 ustawy Pzp, umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
2) mają do niej zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy
ustawy Pzp nie stanowią inaczej,
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3.

4.

5.

6.

3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji
publicznej,
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w
ofercie,
5) jest zawarta na okres wskazany w SIWZ,
6) jest nieważna:
a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy Pzp,
b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszej SIWZ.
Wykonawcy należący do Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani dostarczyć
dokument, o którym mowa w pkt. 15 ppkt. V.4 niniejszej siwz.
Wykonawca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w
przypadku gdy wartość umowy przekroczy dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego takiego
Wykonawcy, najpóźniej w dniu podpisania umowy jest zobowiązany dostarczyć uchwałę zgodnie z
postanowieniami art. 230 Kodeksu spółek handlowych lub odpis umowy spółki, zezwalający na zaciąganie
takich zobowiązań.
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed terminem
związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w załączniku nr 8 do niniejszej SIWZ -Wzór
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

22. Możliwość zmian treści umowy względem treści oferty:
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania nieistotnych zmian
zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana
umowy musi zostać dokonana nie inaczej niż w drodze obustronnie podpisanego pisemnego aneksu.
Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany zawartej umowy oraz określa warunki
takiej zmiany w przypadku:
a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), wówczas zmienione zostanie
wynagrodzenie Wykonawcy o procent wzrostu podatku VAT,
b) terminu realizacji zadania, który może ulec zmianie w przypadkach, na które Zamawiający bądź
Wykonawca nie mógł mieć wpływu:
 zatrzymania robót przez urzędy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o
długość okresu zatrzymania robót,
 wystąpienie siły wyższej jak również warunków pogodowych i temperatur otoczenia nie
pozwalających na zachowanie parametrów technologicznych i jakościowych realizowanych robót.
Podstawą żądania przedłużenia terminu umownego jest przerwanie robót przez Zamawiającego,
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy,
 podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni
ziemi, działanie 2.1 – „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami ze
szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych” zmieniającego zasady i terminy jej
realizacji,
 wystąpienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie
przedmiotu zamówienia, bez możliwości usunięcia lub likwidacji powyższych okoliczności lub
zdarzeń. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia jest
stwierdzenie przez Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy, konieczności zmiany terminu
umownego,
 Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego zakończenia prac, jeżeli
niedotrzymanie tego terminu stanowi konsekwencję niedopełnienia przez Zamawiającego jego
obowiązków wynikających z zawartej umowy,
c) terminów płatności i innych:

podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji, w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa II – Gospodarka odpadami i ochrona
powierzchni ziemi, działanie 2.1 – „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki
odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych” zmieniającego zasady i
terminy jej realizacji i rozliczeń,

aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
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zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści
umowy do aktualnego stanu prawnego,

wystąpienie innych zdarzeń nadzwyczajnych.
d) zmiany personalnej na stanowisku Kierownika budowy, która może nastąpić za zgodą Zamawiającego,
na pisemny wniosek Wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego, wskazujący powody i konieczność
dokonania takiej zmiany.
e) Konieczności wykonania przez wykonawcę robót zamiennych zgodnie z § 3 wzoru umowy.
23. Zasada jawności przebiegu postępowania
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art.96 ust.3 Pzp wszystkie oferty składane w postępowaniu o
zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu po zakończeniu postępowania, za wyjątkiem
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeśli oferent składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być
one ogólnie udostępniane. Zastrzeżenie powyższe oferent składa na formularzu ofertowym lub w
formie oddzielnego załącznika, wskazując dokładnie zastrzeżone dokumenty oraz podając numery stron
tych dokumentów; zastrzeżenia złożone w inny sposób nie będą respektowane. Dokumenty zastrzeżone
powinny znajdować się w odrębnej kopercie lub innym opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się
z treścią zawartych w nim dokumentów bez konieczności dodatkowego jego otwarcia.
Protokół postępowania o udzielenie zamówienia podlega udostępnieniu po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty lub po unieważnieniu postępowania z tym zastrzeżeniem, że oferty podlegają
udostępnianiu już od chwili ich otwarcia. Dokumentacja będzie udostępniana wyłącznie na pisemny
wniosek; Zamawiający zastrzega sobie prawo wyznaczenia terminu i miejsca udostępnienia
dokumentacji - data osobistego dostarczenia pisemnego wniosku nie jest datą wiążącą
Zamawiającego! Po wyznaczeniu terminu i miejsca udostępnienia protokołu i/lub załączników
Zamawiający niezwłocznie wyśle stosowną informację wnioskodawcy.
Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez przesłanie wnioskodawcy kopii
dokumentacji pocztą, faksem lub drogą elektroniczną zgodnie z wyborem wnioskodawcy (zapis ust. 2
zd. 2 stosuje się).
Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn
technicznych znacznie utrudnione (np. z uwagi na ilość lub rozmiar dokumentów), Zamawiający
informuje o tym wnioskodawcę wskazując możliwą datę udostępnienia dokumentacji do osobistego
wglądu (zapis ust. 2 stosuje się).
Wszelkie koszty udostępnienia protokołu lub załączników, jeśli występują, pokrywa wnioskodawca.
W zakresie nie uregulowanym w siwz i Pzp zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy z dnia
06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. nr 112, poz.1198 ze zm.)

24. Jawność umów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
1.

2.

Umowy zawarte w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stanowią załącznik do
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia i podlegają udostępnieniu na zasadach
przewidzianych w pkt 23 siwz.
Zamawiający udostępnia umowy na wcześniejszy pisemny wniosek zainteresowanego Wykonawcy. Na
wniosek Zamawiający odpowiada niezwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia roboczego,
ustalając termin udostępnienia dokumentów. Udostępnienie dokumentów odbywać będzie się w
siedzibie Zamawiającego w Oświęcimiu przy ul. Nadwiślańskiej 36 przy udziale upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego.

25. Środki odwoławcze:
1.

2.

Wszystkim wykonawcom oraz innym osobom, jeśli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego
zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

26. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy
zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej siwz.
27. Zamawiający unieważni przetarg w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 93 Pzp.
28. Zamawiający i oferenci uczestniczący w przedmiotowym przetargu działają w oparciu o przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.).
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29. Lista załączników:
Wzór formularza oferty (zał. nr 1),
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 (zał. nr 2),
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
(zał. nr 3),
4. Wzór wykazu zrealizowanych robót budowlanych (zał. nr 4),
5. Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (zał. nr 5),
6. Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej (zał. nr 6).
7. Projekt umowy (zał. nr 7),
8. Projekt budowlany i dokumentacja techniczna (zał. nr 8),
9. Pozwolenie na budowę (zał. nr 9),
10. Przedmiary robót (zał. nr 10),
11. Wytyczne dostawcy bioreaktorów (zał. nr 11).
1.
2.
3.

Data: 12.08.2014r.

Zatwierdził: Prezes Zarządu Adam Byrdziak
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

SOK/13/14

FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Na: „Roboty budowlane w zakresie powiększenia istniejącej kompostowni – budowa Bioreaktorów wraz
z placem dojrzewania kompostu i placem manewrowym na Składowisku Odpadów Komunalnych
w Oświęcimiu”
1.

ZAMAWIAJĄCY:
Składowisko Odpadów Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Nadwiślańska 36
32-600 Oświęcim

2.

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

3.

Adres(y) Wykonawcy(ów)

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
4.

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wytycznych dostawcy
Bioreaktorów, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,
3) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi
netto ........................................................PLN
(słownie: ...................................................................................................... PLN)
plus należny podatek VAT w wysokości .......................... PLN, stawka VAT ......%
co stanowi łącznie kwotę brutto …………………………………………………………… PLN
(słownie: ..................................................................................................... PLN),
zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym.
4) podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia,
5) oferowany przez nas termin wykonania niniejszego zamówienia wynosi od dnia podpisania umowy
do dnia 30.11.2014r.,
6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w siwz, tj. 30 dni od terminu składania
ofert.
7) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w załączniku do SIWZ,
8) akceptuję(emy) system rozliczeń wskazany w siwz i projekcie umowy oraz akceptujemy termin
płatności faktur transzowych wynoszący 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury VAT przez
Zamawiającego,
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9) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć
w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się wnieść
zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z treścią pkt. 11 siwz,
10) składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia, (niepotrzebne skreślić)
11) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie
niniejszego zamówienia,
12) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane
poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w
szczególności innym uczestnikom postępowania (niepotrzebne skreślić) :
l.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od
do

1.
2.
12) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia podwykonawcom
/ następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom (niepotrzebne
skreślić :
l.p.

Nazwa części zamówienia

13) wadium wniesione w formie pieniężnej należy zwrócić na rachunek Wykonawcy:
.............................................................................................................................
5.
l.p.

Podpis(y):
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię
osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty
w imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

1)

2)

3)
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Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie
z art. 22 ust. 1
SOK/13/14
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
„Roboty budowlane w zakresie powiększenia istniejącej kompostowni – budowa Bioreaktorów wraz
z placem dojrzewania kompostu i placem manewrowym na Składowisku Odpadów Komunalnych
w Oświęcimiu”
ZAMAWIAJĄCY:
Składowisko Odpadów Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
ul. Nadwiślańska 36
32-600 Oświęcim
WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.):

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Roboty
budowlane w zakresie powiększenia istniejącej kompostowni – budowa Bioreaktorów
wraz z placem dojrzewania kompostu i placem manewrowym na Składowisku Odpadów
Komunalnych w Oświęcimiu”, oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
PODPIS(Y):
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię
osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty
w imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

1)

2)

24

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1. ustawy Pzp.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: SOK/13/14
„Roboty budowlane w zakresie powiększenia istniejącej kompostowni – budowa Bioreaktorów wraz
z placem dojrzewania kompostu i placem manewrowym na Składowisku Odpadów Komunalnych
w Oświęcimiu”
ZAMAWIAJĄCY:
Składowisko Odpadów Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
ul. Nadwiślańska 36
32-600 Oświęcim
WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Stosownie do treści art. 24 ust. 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.):

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek
zawartych w art. 24 ust. 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm).
PODPIS(Y):
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię
osoby (osób) upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

1)
2)
3)
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Załącznik nr 4 - Wzór wykazu wykonanych robót.
SOK/13/14
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
„Roboty budowlane w zakresie powiększenia istniejącej kompostowni – budowa Bioreaktorów wraz
z placem dojrzewania kompostu i placem manewrowym na Składowisku Odpadów Komunalnych
w Oświęcimiu”
ZAMAWIAJĄCY:
Składowisko Odpadów Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Nadwiślańska 36
32-600 Oświęcim
WYKONAWCA:
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

l.p.

Adres(y) Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
oświadczam, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
(lub w całym okresie działalności firmy, jeżeli jest krótszy niż 5 lat) wykonaliśmy następujące roboty budowlane
odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia:

Lp

Przedmiot zamówienia
oraz miejsce wykonania

Data
wykonania

Nazwa, adres,
telefon
Zamawiającego

Wartość
brutto
w zł

Dla potwierdzenia prawdziwości danych zawartych w wykazie wykonawca zobowiązany jest załączyć w odniesieniu
do wskazanych zamówień dokumenty potwierdzające, iż roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone (poświadczenia, referencje, protokoły odbioru itp.).

.........................................................
(miejscowość, dnia)
.............................................................................
(podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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zał. nr 5 do siwz

SOK/13/14

WYKAZ OSÓB
Przedmiot zamówienia: „Roboty budowlane w zakresie powiększenia istniejącej kompostowni – budowa
Bioreaktorów wraz z placem dojrzewania kompostu i placem manewrowym
na Składowisku Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu”
Zamawiający:

SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W OŚWIĘCIMIU

Działając w imieniu: ...................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
(pełna nazwa firmy, adres)

CZĘŚĆ 1
oświadczam, że dysponuję lub będę dysponował wskazanymi poniżej osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
ww. zamówienia jako osoby odpowiedzialne za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, jak również przedkładam informację o podstawie do dysponowania tymi
osobami

Lp.

Imię i
nazwisko*

Zakres czynności
w realizacji
zamówienia

Wykształcenie

Kwalifikacje
zawodowe

Doświadczenie
Podstawa
zawodowe w
dysponowania
latach

Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował osobami wskazanymi w siwz pkt. 15.

* UWAGA!: w pow. tabeli należy wykazać wszystkie osoby - włącznie z tymi wykazanymi w części 2!

CZĘŚĆ 2
Jednocześnie oświadczam, iż niżej wskazane osoby zdolne do wykonania zamówienia, którymi będę dysponował do jego
realizacji, zostaną mi udostępnione przez następujące podmioty:

Lp.

Imię i nazwisko

Nazwa i adres podmiotu udostępniającego

Ponadto oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
.........................................................
(miejscowość, dnia)
.............................................................................
(podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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zał. nr 6 do siwz

SOK/13/14

Oświadczenie
o przynależności do grupy kapitałowej
Przedmiot zamówienia: „Roboty budowlane w zakresie powiększenia istniejącej
kompostowni – budowa Bioreaktorów wraz z placem dojrzewania kompostu i placem
manewrowym na Składowisku Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu”
Zamawiający:

SKŁADOWISKO

ODPADÓW

KOMUNALNYCH

SP.

Z

O.O.

W OŚWIĘCIMIU

Działając w imieniu: .....................................................................................................
.........................................................................................................................................
(pełna nazwa firmy, adres)

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję w prowadzonym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego
 nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331z późn. zm.);٭
 należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331z późn. zm.).٭
 ٭należy zaznaczyć właściwą opcję lub przekreślić niewłaściwą;
W przypadku wskazania przynależności do grupy kapitałowej:
W myśl dyspozycji art. 26 ust. 2d ustawy prawo zamówień publicznych niniejszym składam
listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

NIP

REGON

.........................................................
(miejscowość, dnia)

..................................................................
(podpis osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)
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