Trzy Fale Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 1
76-200 Słupsk

Nr nadany sprawie przez Zamawiającego:
3/3F/2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie
przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa postępowania:
Dokończenie budowy Parku Wodnego Trzy Fale w Słupsku

Zatwierdzam dnia 20-09-2017 r.
Prezes Zarządu: Grzegorz Juszczyński

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 20-09-2017 r. zamieszczone w BZP nr 590700-N2017 oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.trzyfale.slupsk.pl i na tablicy
ogłoszeń Zamawiającego.
SIWZ została zamieszczona na stronie www.bip.trzyfale.slupsk.pl w dniu 20-09-2017 r.
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:
Cześć I:
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)
 Załącznik nr 1 – Formularz Oferty
 Załącznik nr 2 – Oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu
 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
z postępowania
 Załącznik nr 4 – Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
 Załącznik
nr
5
–
Oświadczenie/informacja
o
przynależności
do
grupy
kapitałowej
 Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych robót
 Załącznik nr 7 – Wykaz osób
 Załącznik nr 8 – Karta gwarancyjna
Część




II:
WZÓR UMOWY
Wzór umowy
Załącznik nr 1 do umowy – Oświadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy
Załącznik nr 2 do umowy – Oświadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy

Cześć III:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
 Inwentaryzacja stanu istniejącego
 Branża budowlana
 Branża sanitarna
 Sprawozdanie ze stanu technicznego central wentylacyjnych
 Pozwolenie na budowę
 Decyzja nr 286/2012 z dnia 25.09.2012 r.
 Decyzja nr 286-1/2012 z dnia 27.01.2017 r. zmieniająca decyzję nr 286/2012
 Decyzja nr 286-2/2012 z dnia 27.01.2017 r. zmieniająca decyzję nr 286/2012
 Decyzja z dnia 07.09.2017 r. przenosząca decyzję Nr 286/2012
 Projekt budowlany
 Załącznik nr 1 do decyzji nr 286/2012:
 Tom I – załącznik do decyzji nr 286/2012 z dnia 25.09.2012 r.
 Tom II – załącznik do decyzji nr 286/2012 z dnia 25.09.2012 r.
 Załącznik nr 1A do decyzji nr 286/1/2012 - Projekt budowlany zamienny - Projekt
zagospodarowania terenu
 Załącznik nr 1B do decyzji nr 286/2/2012:
 Tom IB - Projekt budowlany zamienny – Architektura, rozdz. 1-3
 Tom IIB - Projekt budowlany zamienny – Instalacje sanitarne, rozdz. 4
 Tom IIIB - Projekt budowlany zamienny – Instalacje elektryczne i
teletechniczne, rozdz. 5
 Projekt wykonawczy
 TOM I – Rozdział 2 – Projekt Drogowy
 TOM I – Rozdział 3 – Architektura Krajobrazu
 TOM I – Rozdział 4 – Architektura
 TOM I – Rozdział 5 – Konstrukcja
 TOM I – Rozdział 6 – Instalacje Sanitarne
 TOM I – Rozdział 7 – Instalacje Elektryczne
 TOM I – Rozdział 8 – Instalacje Słaboprądowe
 TOM I – Rozdział 9 – Technologia Wody
 Przedmiar
 Preambuła
 Przedmiar robót PR-00 – Koszty ogólne
 Przedmiar robót PR-01
 Przedmiar robót PR-02
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STWiORB
 ST-00 – Wymagania ogólne
 ST-01 – Roboty wielobranżowe
 ST-02 – Roboty ogólnobudowlane
 ST-03 – Roboty dekarskie
 ST-04 – Roboty konstrukcyjne
 ST-05 – Roboty sanitarne
 ST-06 – Roboty elektryczne
 ST-07 – Roboty teletechniczne
 ST-08 – Wyposażenie
 ST-09 – Sauny

3

Cześć I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)
1. ZAMAWIAJĄCY
Zamawiającym jest spółka Trzy Fale Sp. z o.o.
1) siedziba i adres do korespondencji Zamawiającego: ul. Elizy Orzeszkowej 1,
76-200 Słupsk
2) tel.: 59 841 84 08, faks: 59 841 83 02

3) e-mail: g.juszczynski@trzyfale.slupsk.pl
4) NIP: 839-318-69-73
5) Regon: 365469091
6) godziny pracy: 7:00 – 15:00
7) adres strony internetowej: www.bip.trzyfale.slupsk.pl
8) pisma, wiadomości, informacje należy składać na adres korespondencyjny
Zamawiającego w godzinach pracy.
2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
3/3F/2017
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się
na wyżej podane oznaczenie.
3. TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.
4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków krajowych będących
w dyspozycji spółki Trzy Fale.
5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
5.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dokończeniu budowy
Parku Wodnego w Słupsku przy ul. Grunwaldzkiej, obejmujące wykonanie robót
niezbędnych do uruchomienia obiektu i uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego
pozwolenia na użytkowanie. Stan istniejący obiektu opisany został w inwentaryzacji,
stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ. Zamawiający na potrzeby opisania
przedmiotu zamówienia opracował Projekty Budowlane stanowiące załączniki do
decyzji o pozwoleniach na budowę oraz w Projektach Wykonawczych i Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Obiekt zlokalizowany jest w jednostce ewidencyjnej 2260301_1 m. SŁUPSK, obręb nr
ew.; 0001,1; działki nr: 52/31, 52/32, 52/33, 52/38, 52/39, 52/41, 57/25.
Wykonawca przejmie teren budowy obejmujący istniejące obiekty, instalacje i
urządzenia i przejmie odpowiedzialność za ryzyko ich utraty lub uszkodzenia do czasu
Przekazania Robót Zamawiającemu.
Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w swoim imieniu umowy na dostawę
wszystkich mediów i ponosić koszty zużycia mediów niezbędnych do realizacji Robót
i utrzymania obiektów.
5.1.1. Zakres robót w szczególności obejmuje:


rozbiórki (wyburzenia i demontaże),
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prace ogólnobudowlane: ścianki działowe, tynki, podłoża, posadzki, okładziny ścian
i podłóg, dach, witryn, stolarki drzwiowej, ślusarki, konstrukcji,



wykonanie instalacji sanitarnych: tj. wentylacji, wody lodowej, wody zimnej
użytkowej, wody ciepłej użytkowej, centralnego ogrzewania, ciepła
technologicznego wraz z montażem urządzeń, armatury, osprzętu instalacyjnego,



wykonanie instalacji elektrycznych wraz z montażem urządzeń, osprzętu
instalacyjnego,



wykonanie instalacji niskoprądowych i teletechnicznych: instalacji systemu
sygnalizacji pożaru (SSP), instalacji telewizji dozorowej (CCTV), instalacji
okablowania strukturalnego (LAN), instalacji systemu kontroli dostępu i sygnalizacji
włamania i napadu (KD/SSWiN), instalacji nagłośnienia (NGS), instalacji
elektronicznego systemu obsługi klienta (ESOK), instalacji systemu zarządzania
systemami bezpieczeństwa budynku (BMS), wraz z montażem urządzeń,



wykonanie uzupełnienia zagospodarowania terenu: robót drogowych i oświetlenia,
nasadzeń drzew i krzewów, siewu trawy,



wykonanie rozruchu wszystkich urządzeń, instalacji i sieci, regulacji parametrów
pracy,



uzyskania wszystkich wymaganych odbiorów niezbędnych do użytkowania obiektu,

5.1.2. Uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.
5.1.3. Szkolenie personelu Zamawiającego.
5.1.4. Wykonanie próbnego uruchomienia obiektu tj. pracy obiektu przez okres 1
miesiąca.
5.1.5. Przedmiot zamówienia nie obejmuje: dostaw mebli nie stanowiących integralnej
części wyposażenia obiektu, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na
użytkowanie (wyposażenie ruchome), urządzeń rehabilitacyjnych, sprzętu fitness.
5.1.6. W celu poprawy warunków użytkowych i jakości niektórych elementów
wykończenia obiektu, wprowadza się w OPZ cz. III ST-00 w pkt. 1.4.3.2 korekty,
zmiany i doprecyzowanie zakresu przedmiotu zamówienia, które należy
uwzględnić przy sporządzaniu oferty i wykonaniu przedmiotu zamówienia. Wykaz
ten określa również elementy wyposażenia i robót nie objęte przedmiotem
zamówienia.
5.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.4. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Części III SIWZ – Opisie
Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
5.5. Wspólny słownik zamówień CPV:
4500000-7 – Roboty budowlane
45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45212212-5 - Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich
45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45211370-3 – Roboty budowlane w zakresie saun
45212100-7 - Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
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5.6. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz.290 ze zm.), ustawie
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380) i ustawie z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).
5.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 ustawy Pzp.
5.8. PODWYKONAWSTWO:
a)

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.

b)

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.

c)

Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom.

d)

Pozostałe wymagania dotyczące Podwykonawstwa zostały określone w Części II
SIWZ – Wzorze umowy.

5.9. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych.
5.9.1. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie prace fizyczne związane z
wykonywaniem wszystkich robót oraz ochrony obiektu będą wykonywane przez
osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016.1666 z późn. zm.).
5.9.2. Wykonawca, najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy, jest
zobowiązany do złożenia Wykazu osób, które będą realizować zamówienie, wraz
z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę. Zamawiający nie
dopuści Wykonawcy do realizacji zamówienia do momentu otrzymania wykazu, o
którym mowa w zdaniu poprzednim. Wynikłe z tego tytułu opóźnienie w realizacji
przedmiotu umowy będzie traktowane, jako opóźnienie z winy Wykonawcy.
Oświadczenia o którym mowa powyżej, nie składa Podwykonawca prowadzący
jednoosobowej działalności gospodarczej.
5.9.3. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale
Podwykonawców, każdorazowo jest on zobowiązany do przekazania
Zamawiającemu, najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji robót przez
Podwykonawcę, Wykazu osób, które będą realizować zamówienie na rzecz
Podwykonawcy, wraz z oświadczeniem Podwykonawcy, że są one zatrudnione
na umowę o pracę.
5.9.4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.9.2 oraz 5.9.3., powinno zawierać w
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
W przypadku zmiany osób wymienionych w Wykazie, o którym mowa w pkt 5.9.2
oraz 5.9.3., Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu
zaktualizowanego wykazu osób wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na
umowę o pracę, w terminie 5 dni od dokonania zmiany. Zmiana wykazu osób, nie
wymaga aneksu do umowy.
5.9.5. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się
przedłożyć do wglądu:
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a) kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z
osobami skierowanymi do wykonywania prac określonych w pkt 5.1., Umowy
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię
i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny
być możliwe do zidentyfikowania.
b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres
rozliczeniowy;
c) poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.
5.9.6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
dokumentów, o których mowa w pkt. 5.9.5., w celu potwierdzenia spełnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w pkt. 5.1.
5.9.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu
wykonywania robót w celu zweryfikowania, faktu czy osoby wykonujące określone
w pkt. 5.1. czynności są osobami wskazanymi w Wykazie osób, o którym mowa
w pkt 5.9.2 oraz 5.9.3.
5.9.8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
5.10.
Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej i zobowiązuje się udostępnić
Wykonawcy obiekt Parku Wodnego w Słupsku do jej przeprowadzenia, po uprzednim
uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
6. TERMIN REALIZACJI
6.1. Termin realizacji zamówienia: do 18 miesięcy od daty podpisania umowy.
6.2. Terminy pośrednie:
6.2.1. Wykonanie robót budowlanych – do 15 m-cy od daty podpisania umowy,
6.2.2. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu na rzecz i w imieniu
Zamawiającego – do 2 m-cy od daty zakończenia robót,
6.2.3. Przeprowadzenie próbnego uruchomienia obiektu – 1 m-c od daty uzyskania
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
Termin zakończenia realizacji zamówienia rozumie się jako datę potwierdzoną w
Świadectwie Przejęcia Robót.
Przejęcie Robót (potwierdzone w Świadectwie Przejęcia Robót) – nastąpi zgodnie z
wymaganiami opisanymi w pkt. 8.5. ST-00 Wymagania ogólne.
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7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w
postępowaniu.
7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące:
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:

1)

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
2)

sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o łącznej kwocie w wysokości
co najmniej 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych);
W przypadku Wykonawców, którzy wykażą kwotę posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytową w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy ich wartość
według średniego kursu NBP z dnia wystawienia informacji potwierdzającej wysokość
posiadanych środków lub zdolność kredytową.
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej
5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych).
zdolności technicznej lub zawodowej:

3)

a) Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu),
w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
i.

dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie,
rozbudowie obiektów użyteczności publicznej takich jak baseny, pływalnie,
parki wodne, obiekty hotelowe, ośrodki sanatoryjne, o powierzchni lustra
wody basenów w każdej z nich wynoszącej min. 300 m2,
albo

ii.

jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie
obiektów użyteczności publicznej takich jak baseny, pływalnie, parki wodne,
obiekty hotelowe, ośrodki sanatoryjne, o powierzchni lustra wody basenów w
każdej z nich wynoszącej min. 300 m2 oraz jednej roboty budowlanej
polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie obiektów użyteczności
publicznej takich jak obiekty handlowe, obiekty obsługi pasażerów, obiekty
obsługi turystyki, sportu, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 3 500 m2,
albo

iii.

jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie
obiektów użyteczności publicznej takich jak baseny, pływalnie, parki wodne,
obiekty hotelowe, ośrodki sanatoryjne, o powierzchni lustra wody basenów
w każdej z nich wynoszącej min. 300 m2 oraz powierzchni użytkowej nie
mniejszej niż 3 500 m2.
Jako wykonanie roboty należy rozumieć doprowadzenie co najmniej
do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie
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z warunkami FIDIC) / Protokołu odbioru końcowego robót lub równoważnego
dokumentu w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden Wykonawca wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykaże spełnienie warunku w całości.
b)

osób:

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do funkcji,
jakie zostaną im powierzone.
Wykonawca wskaże osobę, która musi być dostępna na etapie realizacji zamówienia,
spełniająca następujące wymagania:
i.

osoba proponowana do pełnienia funkcji: kierownika budowy, posiadająca
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;

ii.

osoba proponowana do pełnienia funkcji: kierownika robót, posiadająca
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń;

iii.

osoba proponowana do pełnienia funkcji: kierownika robót, posiadająca
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń;

UWAGA:
Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane
zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.
290 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014
r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby,
których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych
w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
7.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
8. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW
8.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp.
8.2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
1)

w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
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przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.
332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);
2)

który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać
za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności.

8.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
16–20 ustawy Pzp lub pkt 8.2. IDW, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez
niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.
Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec
Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem
sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym
wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
8.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie pkt. 8.4 IDW.
8.5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia.
9.

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

9.1.

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu;
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu;

9.2.

Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. IDW Wykonawca zobowiązany jest złożyć
zgodnie z wzorami Formularzy stanowiącymi Załącznik nr 2 i 3 do IDW.

9.3.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
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prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Propozycja
wzoru
oświadczenia/informacji o
przynależności
do grupy
kapitałowej stanowi Załącznik nr 5 do IDW.
9.4.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta
została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających
okoliczności, o których mowa w oświadczeniu wskazanym w pkt. 9.1.

9.5.

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.

9.6.

Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny
ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.

9.7.

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów:

1)

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem
terminu składania ofert.
b) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
c) Wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 6
do IDW, spełniających wymagania określone w punkcie 7.2.3)a) IDW wykonanych
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy
roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.;
d) Wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 7 do IDW,
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
spełniających wymagania określone w punkcie 7.2.3)b) IDW wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2)

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu:
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a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;
d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy;
e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
9.8.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez
Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 9.7.1.a) oraz b), Zamawiający
dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26
ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej
„ustawą”.

9.9.

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których
mowa w pkt 9.7.1.c) IDW budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się
bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, były
wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o
dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

9.10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.7.2):
1) lit. a) IDW – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
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administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;
2) lit. b) – d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
9.11. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.10.1) i 9.10.2) lit b IDW, powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa 9.10.2) lit. a
IDW, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego
terminu.
9.12. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa w 9.10 IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 9.11 IDW
stosuje się.
9.13. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której
dotyczy dokument wskazany w pkt 9.7.2) lit. a) IDW, składa dokument, o którym mowa
w pkt 9.10.1) IDW, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w
którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się
takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej
osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 9.11 IDW zdanie pierwsze stosuje się.
9.14.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.

9.15. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp,
jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy
lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014
r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
10.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ
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ZAMIERZAJĄCYCH
POWIERZYĆ
PODWYKONAWCOM

WYKONANIE

CZĘŚCI

ZAMÓWIENIA

10.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nim stosunków prawnych.
10.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania podmiotu do
oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do IDW.
10.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp oraz, o których mowa w pkt 8.2. IDW.
10.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
10.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,
za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
10.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie
określonym przez Zamawiającego:
a)

zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b)

zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o których mowa w pkt 10.1. IDW

10.7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą, składa
także oświadczenie dotyczące tych podmiotów.
10.8. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest
do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt
9.7.2) a) – g) IDW
10.9. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz
oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w
szczególności:
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11.

1)

zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2)

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;

3)

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;

4)

czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
11.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden
z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt 8.2 IDW , natomiast
spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 7.2.
IDW.
11.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.2 IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
11.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
którym mowa w pkt. 9.3. IDW składa każdy z Wykonawców.
11.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni
zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których
mowa w pkt 9.7., przy czym :

12.

1)

dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7.1) składa odpowiednio
Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach
opisanych w pkt 7.2 IDW.

2)

dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7.2 ) składa każdy z nich.

SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA
SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

FORMALNE

DOTYCZĄCE

12.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście,
za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), z
uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w pkt 12.3. –
12.6. IDW.
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Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: Pana Grzegorza
Juszczyńskiego e-mail: g.juszczynski@trzyfale.slupsk.pl
12.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.
12.3. W postępowaniu oświadczenia, składa się w formie pisemnej albo w postaci
elektronicznej.
12.4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
12.5. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), zwanym
dalej „rozporządzeniem” dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na zdolnościach
lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy
Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, należy złożyć w oryginale.
12.6. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 10.2. IDW należy złożyć w formie analogicznej jak
w pkt 12.5. IDW, tj. w oryginale.
12.7. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa
powyżej w pkt 12.5 IDW, należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być
sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną
pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
12.8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
12.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
13.

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

13.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres:
Trzy Fale Sp. z o.o. Ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk
Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną na adres:
g.juszczynski@trzyfale.slupsk.pl w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas
udzielania wyjaśnień.
13.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek
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o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
13.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 13.2, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.
13.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt 13.2.
13.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie
internetowej.
13.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych
wyjaśnień lub zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma
zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
13.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
13.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców,
którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.
13.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób
przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży
termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.
13.10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.
14.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

14.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
14.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
14.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
14.4. Oferta musi być zabezpieczona wadium.
14.5. Ofertę stanowi wypełniony Formularz Oferta.
14.6. Wraz z ofertą powinny być złożone:
1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.1 IDW;
2) W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów – Dokumenty potwierdzające,
że Wykonawca będzie dysponował tymi zasobami, np. zobowiązanie, o którym mowa
w pkt 10.2 IDW; propozycję treści zobowiązania zawarto w Załączniku nr 4 do IDW;
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie
wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;
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4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania
innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający
może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U.
z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem
oferty. o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą;
5) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż
pieniądz.
14.7. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub
innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
14.8. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił
wzory w formie załączników do IDW, powinny być sporządzone zgodnie z tymi
wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy
14.9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być
czytelny
14.10. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w
przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
14.11. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z
zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 14.12. i 14.13. IDW. W treści oferty powinna być
umieszczona informacja o liczbie stron.
14.12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji
stanowiących
tajemnicę
przedsiębiorstwa,
w
rozumieniu
przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), które
Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w
osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone
napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z
zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.
14.13. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 oryginale.
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone
nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:
„Trzy Fale Sp. z o.o.
Ul. Elizy Orzeszkowej 1
76-200 Słupsk
Oferta przetargowa na dokończenie budowy Parku Wodnego w Słupsku.
Nie otwierać przed dniem 11.10.2017 r. godz. 10:15”
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14.15. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub
wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem
nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe
oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
15.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

15.1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.)
ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:
§ 1.

Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie
nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia
umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2.

Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć,
wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd
może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do
zrealizowania zamówienia, w tym czynności zawartych w pkt. 5 SIWZ oraz we wzorze
umowy.
Będą to między innymi następujące koszty: podatku VAT w wysokości 23%, wykonania
wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i
dokończenie wszystkich robót wymienionych w zamówieniu, uzyskania decyzji
pozwolenia na użytkowanie oraz innych wymaganych prawem odbiorów i decyzji, 1
miesięczny okres próbnego uruchomienia obiektu. Wykonawca w wynagrodzeniu
winien uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy w
szczególności: koszty robót budowlanych, koszty mediów niezbędnych do wykonania
przedmiotu umowy (dostawy energii elektrycznej, wody, ciepła, odprowadzenia
ścieków sanitarnych), koszty przeprowadzenia szkoleń pracowników Zamawiającego,
koszty 1 miesięcznego próbnego uruchomienia obiektu, koszt ochrony obiektu, koszt
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia robót, koszt
przygotowania i utrzymania zaplecza budowy.
Koszty mediów, energii i materiałów eksploatacyjnych w okresie jedno miesięcznego
rozruchu będzie ponosić Zamawiający. W sytuacji gdyby parametry technologiczne nie
zostały osiągnięte, a w efekcie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy musiało
nastąpić wydłużenie rozruchów ponad wskazany okres, wówczas koszty mediów,
energii i materiałów eksploatacyjnych poniesione na przeprowadzenie próbnego
uruchomienia obiektu ponad okres 1 miesiąca poniesie Wykonawca.
16.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

16.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 100 000,00 zł.
(słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
16.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub
kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a)

pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
29 1090 2763 0000 0001 3342 4471 (w tytule przelewu należy wpisać sygnaturę
przetargu 3/3F/2017)

b)

poręczeniach bankowych;
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c)

poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

d)

gwarancjach bankowych;

e)

gwarancjach ubezpieczeniowych;

f)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

16.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone
w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym
jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie
przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust.
4a i 5 ustawy Pzp.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne
i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz
Zamawiającego kwoty wadium.
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć
taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia
z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści
gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie
gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji
sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
16.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na
wskazany w pkt. 16.2.a) IDW rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed
upływem terminu składania ofert.
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń
międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym
wyprzedzeniem.
16.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4
ustawy Pzp.
16.6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz
z odsetkami, w przypadku gdy:
1)

2)

17.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a)

odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;

b)

nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c)

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy
Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,
co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
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17.1. Oferty powinny być złożone w: sekretariacie spółki „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.
– pokój nr 11, budynek A, Ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk, w terminie do
11.10.2017 r., do godz. 10:00.
17.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2017 r., o godz. 10:15 - pokój nr 16,
budynek D, ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk.
17.3. Otwarcie ofert jest jawne.
17.4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia.
17.5. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania,
z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
17.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
17.7. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach.
17.8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3)

18.

ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

18.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
18.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1 o oznaczony okres, nie dłuższy jednak
niż 60 dni.
18.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
18.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę
Odwoławczą orzeczenia.
19.

KRYTERIA WYBORU
ZAMÓWIENIA

I

SPOSÓB

OCENY

OFERT

ORAZ

UDZIELENIE

19.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie
następujące kryteria oceny ofert:
Cena – 90 %= 90 pkt
Okres gwarancji – 10 % = 10 pkt
19.1.1. Kryterium „Cena”:
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Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 90 punktów. Przyznane punkty zostaną
zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Większa liczba punktów zostanie przyznana Wykonawcy, który zaoferuje niższą cenę.
Zamawiający ofercie o najniżej cenie przyzna 90 punktów a każdej następnej zostanie
przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
𝐂=

𝑪 𝒎𝒊𝒏.
𝒙 𝟗𝟎
𝐂𝐨

Gdzie:
C – ilość punktów za cenę (max. 90)
C min. – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)
C o – cena brutto badanej oferty (zł)
19.1.2. Kryterium „Okres gwarancji”:
Kryterium „Okres gwarancji” będzie rozpatrywany na podstawie okresu gwarancji
zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu Oferty na wykonane prace i dostarczone
urządzenia objęte przedmiotem zamówienia.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Przyznane punkty zostaną
zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Kryterium gwarancji zostanie przyznana liczba punktów, według wzoru:

𝐆=

𝐎𝐠 − 𝟑𝟔
𝒙 𝟏𝟎
𝟏𝟐

Gdzie:
G - ilość punktów za okres gwarancji (max. 10)
Og – okres gwarancji danego Wykonawcy – w miesiącach
36 – minimalny, wymagany okres gwarancji w miesiącach
12 – oceniany okres gwarancji
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy a
max. 48 miesięcy. Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 36 do
48 miesięcy. Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 48
miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany.
UWAGA:
W przypadku błędnego wypełnienia oferty w zakresie okresu gwarancji, tj. braku wskazania,
bądź wskazania innego, niż opisanego w pkt 19.1.2 IDW okresu gwarancji, oferta otrzyma w
tym kryterium 0 pkt, a okres gwarancji zostanie przyjęty jako minimalny (36 miesięcy).
19.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie
postawione w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P)
stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów,
wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P=C+G
gdzie: C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
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G - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji”
19.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
19.4. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1)

wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2)

Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3)

Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności
lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

4)

unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
19.5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której
mowa w pkt. 19.4.2 IDW, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody
przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczaj ące.
19.6. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 19.4.1 i 19.4.4 IDW, na
stronie internetowej.

20.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

NALEŻY

DOPEŁNIĆ PO

20.1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem
umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę
Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów
z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.
20.2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy na warunkach określonych w pkt 21.
20.3.

W przypadku gdy Wykonawca wybrany w postępowaniu wnosi zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w formie gwarancji lub poręczenia, musi uzyskać
przed zawarciem umowy akceptację treści gwarancji lub poręczenia przez
Zamawiającego.

21.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

21.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny
brutto podanej w ofercie w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru):
1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,
2) poręczeniach bankowych,
3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
4) gwarancjach bankowych,
5) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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6) 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(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
21.2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach
przewidzianych w art. 148 ust.2 ustawy Pzp.
21.3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
21.4. Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować
nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego.
21.5. Z treści gwarancji lub poręczenia musi w szczególności jednoznacznie wynikać, że
dotyczy zabezpieczenia należytego wykonania umowy
21.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej
niż w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić
do akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub
ubezpieczeniowej) lub poręczenia.
21.6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na
warunkach określonych w Części II.
21.7. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się
Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.
21.8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na
30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na
zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.
21.9. Wypłata, o której mowa w pkt. 21.8. IDW, następuje nie później niż w ostatnim dniu
ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
22.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

22.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej
określone w Dziale VI ustawy 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 ustawy Pzp.
22.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) Określenia warunków udziału w postępowaniu,
2) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) Odrzucenia oferty odwołującego,
4) Opisu przedmiotu zamówienia,
5) Wyboru oferty najkorzystniejszej.
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22.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
22.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka,
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z
treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego
kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
22.5. Terminy wniesienia odwołania:
22.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w
sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni
– jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
22.5.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
22.5.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 22.5.1. i 22.5.2. IDW wnosi
się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
22.5.4.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia;
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
22.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne
przepisy Działu VI ustawy Pzp.
22.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

oraz

uczestnikom

22.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
23. W sprawach nieuwzględnionych w niniejszej specyfikacji stosuje się przepisy ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z
2016 r. poz. 1020 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze.
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Załącznik nr 1 - Formularz Oferty
OFERTA
Trzy Fale Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 1
76-200 Słupsk
Nr sprawy: 3/3F/2017
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dokończenie budowy
Parku Wodnego w Słupsku”
WYKONAWCA:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, nr telefonu, e-mail, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać
nazwy/firmy i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum lub spółki cywilnej)
reprezentowany przez:
………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
My niżej podpisani
1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu, Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez
Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i
zasadami postępowania.
3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:
wartość netto: …………………….……PLN (słownie ……………………..………PLN)
VAT w %: ………%
Cenę brutto: …………….……..……PLN (słownie ………………..…..…………PLN)
4. Oświadczamy, że okres gwarancji będzie wynosił ……………………….. miesięcy licząc od
daty odbioru końcowego.
5. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ.
6. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.
7. Jesteśmy związani niniejszą ofertą rzez okres wskazany w SIWZ, tj., przez okres 30 dni od
upływu terminu składania ofert.
8. Zamówienie zrealizujemy sami / Zamierzamy powierzyć Podwykonawcom wykonanie
następujących części zamówienia*:
…………………………………………………………………………………………………..
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ZAMIERZAMY powierzyć wykonanie części zamówienia następującym Podwykonawcom
(o ile jest to wiadome, podać firmy Podwykonawców):
………………………………………………………………………………………………………..
9. Wnieśliśmy wadium w wysokości: ……………
Wadium należy zwrócić na konto nr……………………………………………………………..
(dotyczy wadium wniesionego w formie pieniądza)
10. Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ……… do ……..
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr ……… do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą
być one udostępniane.
11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach
określonych w SIWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
12. Ofertę składamy na …………….. stronach.
13. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na
poniższy adres:
………………………………………………………………………………………………………
Tel.………………………fax………………..e-mail: ……………………………
14. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
……………………………………………………….
……………………………………………………..

__________________ dnia __ __ ____ roku
_____________________________________
(podpis Wykonawcy/pełnomocnika)

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 - Oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu

Nr sprawy: 3/3F/2017
WYKONAWCA:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, nr telefonu, e-mail, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać
nazwy/firmy i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum lub spółki cywilnej)
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Dokończenie budowy Parku Wodnego w Słupsku”
1) Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego w ogłoszeniu o niniejszym zamówieniu oraz SIWZ.
2) Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu
wskazanych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o niniejszym zamówieniu, polegam na
zasobach następujących podmiotów, w następującym zakresie:
Nazwa podmiotu

zakres

3) Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

__________________ dnia __ __ ____ roku
_____________________________________
(podpis Wykonawcy/pełnomocnika)
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Załącznik nr 3 - Oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania
Nr sprawy: 3/3F/2017
WYKONAWCA:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, nr telefonu, e-mail, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać
nazwy/firmy i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum lub spółki cywilnej)
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Dokończenie budowy Parku Wodnego w Słupsku”
1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12-23 ustawy Pzp.
2) Oświadczam, że następujące podmioty, na których zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: ………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….…………………
…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
3) Oświadczam,
że
następujące
podmioty,
będące
Podwykonawcami:
………………………………………………………………………………………………………
….. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG), nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
4) Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

__________________ dnia __ __ ____ roku
_____________________________________
(podpis Wykonawcy/pełnomocnika)
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Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
Nr sprawy: 3/3F/2017
Ja:
………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu, stanowisko (właściciel,
prezes zarządu itp.)
Działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa podmiotu)
Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów:
……………………………………………………………………………………………………………
(określenie zasobu – osoby zdolne do wykonania zamówienia)
Do dyspozycji Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa Wykonawcy)
Na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą „Dokończenie budowy Parku Wodnego w
Słupsku”
Oświadczam, że:
1) Udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2) Sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
3) Zakres mojego
następujący:

udziału

przy wykonywaniu

zamówienia

publicznego będzie

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
4) Okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
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Oświadczam, że w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych,
ww. podmiot na zasobach którego polegam, zrealizuje roboty budowlane, do których
te zdolności są wymagane.

__________________ dnia __ __ _____ roku
______________________________
(podpis podmiotu na zasobach którego
Wykonawca polega/pełnomocnika )

UWAGA:
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:
1.

zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp;

2.

inne dokumenty, które określają:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego
wykonywaniu zamówienia publicznego;

podmiotu,

przez

Wykonawcę,

przy

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
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Załącznik nr 5 - Oświadczenie/informacja o przynależności do grupy kapitałowej
Nr sprawy: 3/3F/2017
WYKONAWCA:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, nr telefonu, e-mail, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać
nazwy/firmy i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum lub spółki cywilnej)
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na: „Dokończenie budowy Parku Wodnego w Słupsku” oświadczam,
że:
nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
w skład, której wchodzą następujące podmioty:
Lp.

Nazwa

Siedziba

1.
2.
....

* niepotrzebne skreślić

__________________ dnia __ __ ____ roku
_____________________________________
(podpis Wykonawcy/pełnomocnika)
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Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót
Nr sprawy: 3/3F/2017
WYKONAWCA:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, nr telefonu, e-mail, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać
nazwy/firmy i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum lub spółki cywilnej)
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na: „Dokończenie budowy Parku Wodnego w Słupsku” przedkładamy
wykaz robót budowlanych w celu wykazania spełniania warunków których opis został
zamieszczony w punkcie 7.2.3)a IDW:
Lp.

Nazwa
Wykonawcy
(podmiotu),
wykazującego
posiadanie
doświadczenia

Nazwa i adres
Zamawiająceg
o/
Zlecającego
(odbiorcy

Pełna nazwa zadania i
adres inwestycji
(zamówienia)

Parametry
zamówienia
potwierdzające
spełnienie
warunków
określonych w pkt.
7.2.3)a IDW

Czas realizacji
(początek dzień/
miesiąc/ rok koniec dzień/
miesiąc/ rok)

1.

2.

Załączamy dowody dotyczące wykazanych robót, określające, czy roboty zostały wykonane
należycie.

__________________ dnia __ __ ____ roku
_____________________________________
(podpis Wykonawcy/pełnomocnika)
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Załącznik nr 7 - Wykaz osób
Nr sprawy: 3/3F/2017
WYKONAWCA:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, nr telefonu, e-mail, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać
nazwy/firmy i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum lub spółki cywilnej)
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na: „Dokończenie budowy Parku Wodnego w Słupsku” oświadczamy,
że w wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby:

l.p.

Imię i nazwisko

Funkcja

Kwalifikacje zawodowe
(Uprawnienia)

Podstawa
dysponowania

1.
2.
3.

Uwaga:
W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na potencjale kadrowym
innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest
udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami, załączając dokumenty, o których mowa w
pkt 8.2. IDW.

__________________ dnia __ __ ____ roku
_____________________________________
(podpis Wykonawcy/pełnomocnika)
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Załącznik nr 8 – Karta gwarancyjna

K ARTA GW AR ANCYJN A
(Gw arancja Jakości )
WZÓR

...................................................................................................................................................
/Nazwa Wykonawcy/
udziela gwarancji dobrej jakości
na roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane urządzenia i materiały,
w ramach zamówienia na zadanie wykonane wg Umowy Nr ……………. z dnia …………… r.
„Dokończenie budowy Parku Wodnego Trzy Fale w Słupsku”
na okres …….. miesięcy od daty Przejęcia Robót, potwierdzonej w Świadectwie Przejęcia
Robót
z dnia ………….

WARUNKI GWAR AN CJI:
1. Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty, zamontowane urządzenia oraz użyte
materiały nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów
technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie.
2. Wykonawca w okresie rękojmi i gwarancji usunie usterkę lub uszkodzenie na własny koszt
niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego. powiadomienia drogą pisemną lub
elektroniczną.
3. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciągu 48 godzin
od dokonania oględzin lub otrzymania powiadomienia, Zamawiający będzie miał prawo
usunąć usterkę we własnym zakresie lub za pomocą zatrudnionej strony trzeciej na ryzyko
i koszt Wykonawcy.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne i
prawne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.
5. W ramach odpowiedzialności gwarancyjnej Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia
wady lub dostarczenia rzeczy nowej wolnej od wad.
6. Zamawiający ma prawo wymiany urządzenia lub materiału na nowe, jeżeli trzykrotna
naprawa nie przyniosła pozytywnego efektu działania lub zachowania się urządzenia czy
materiału.
7. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu rzecz
wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej Gwarancją Jakości okres
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gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad albo naprawy
rzeczy.
8. W przypadku wymiany części rzeczy objętej gwarancją okres gwarancji jakości biegnie dla
tej części.
9. W innych przypadkach okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego
wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.
10. W każdym przypadku przedłużony Okres Gwarancji nie może być przedłużony o więcej
niż dwa lata w stosunku do Okresu gwarancji Jakości określonego powyżej.
11. Jeżeli okres gwarancji jakości udzielonej przez producenta urządzeń, maszyn oraz
instalacji jest dłuższy niż Okres Gwarancji Jakości udzielonej przez Wykonawcę,
Wykonawca jest zobowiązany z ostatnim dniem upływu Okresu Gwarancji Jakości
udzielonej przez Wykonawcę do przeniesienia na Zamawiającego uprawnień
wynikających z tych gwarancji jakości udzielonych przez producentów.
12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za dostarczone i wbudowane
urządzenia oraz materiały do końca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo upływu
gwarancji wytwórcy urządzenia czy materiału.
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność gwarancyjną za wskazane elementy
Kontraktu niezależnie od tego czy wykonał je sam czy za pomocą Podwykonawców.
14. Wykonane będą następujące przeglądy gwarancyjne w poniższych terminach:


na wezwanie Zamawiającego,



przed upływem terminu zakończenia okresu gwarancyjnego, nie później niż 2
miesiące przed zakończeniem okresu gwarancyjnego.

15. Przed upływem ostatniego roku gwarancji nastąpi komisyjny przegląd techniczny
przedmiotu umowy. Z przeglądu tego sporządzony zostanie protokół.
16. Wykonawca odpowiada za wadę również po upływie okresu gwarancji, jeżeli
Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o powstaniu wady przed upływem tejże gwarancji.

Imię Nazwisko...........................................................
( pieczątka adresowa Wykonawcy )

Miejscowość i data .........................................
Podpis.......................................................................
/upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy określony
aktem rejestrowym lub upoważniony pełnomocnik/
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