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BUDowA KoNENTERów KULTURy - MIEJsCE spoTKAŃ nrł,ooycH

Zamawiającyz

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
64-100 Lesmo, ul. Strzelecka 7
tel. (65) 520 56 40
fax. (65) 520 56 11

NIP: 697)2-59-898
REGON: 411050445
e - mail: sekretariat@mosirlesmo,pl
godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00
zwany dalej ,,Zamawiającym" zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn,:

,,Budowa Kontenerów Kultury - miejsce spotkań młodych"

zgodnie z wymaganiami określonyni w niniejszej Specyfikacji Istotnych WaruŃów Zamówienia, zwanej dalej ,,SIWZ".
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument o7rlaczonę jest zrrakiem MOSiR.8.20l8, Wykonawcy powinni we
wszelkich kontaktach zZamawiającym powoĘwać się na wyżej podane omaczęnie.

Do udzielęnia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycnia 2004 roku - Prawo zamówieit
publicmych (t. j.Dz.U. z20l7 r.,poz. 15'19 zę nn.), zwanej dalej ,,ustawą" orazw sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy
ustawy z dtta23 kwiętnia l964 roku - Kodeks cywilny (t. i.Dz.U. z20l'7 r.poz.459 ze rcn.).
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast.
ustawy z dniaŻ9 stycznia 2004 roku - Prawo zamowięit publicmych (t. j.Dz.U. z20l7 r.,poz.1579 zę zrn.) o wartości poniżej
kwot określonych na podstawie art. 1l ust. 8 ustawy.

l. Przedmiotem zamówienia jest budowa kontenerów kultury przy Sali Sportowej Ćwicznia w miejscowości Leszno przy
ul. Gen. Józefa Kustronia, na działce o nr geod. 2/10.

Omaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wmoszenia kompletnych budynków lub ich części

45330000-9 Hydraulika i roboĘ sanitarne

453l0000-3 RoboĘ w zakresie instalacji elektrycmych

2. Przedmiot zarnówienia obejmuje: zagospodarowanie terenu przy Sali Sportowej Ćwicznia poprzez budowę budynków
kontenerowych zwanych Kontenerami Kultury oraz budowę nawierzchni utwardzonych dla ruchu kołowego i
pieszego w raz z infrastruktu rą tow arzy szącą.

Proj ekt zagospodarowania terenu obejmuj e w szczególności :

- budowę budpków kontenerowychtzw. Kontenerów Kultury

- budowę nawierzchni utwardzonych dla ruchu pieszego i kołowego,

- budowę instalacji elektrycznej,

- budowę instalacji oświetleniowej (wewnętrzre i zervnętrzne),

- budowę instalacji WOD/KAN.

3. Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w projekcie budowlanym, wykonawczym,przedmiarach robót
oraz w Specyfikacjach technicmych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). Wymienione dokumenĘ są
załączrtikami niniejszej SIWZ (załącznik nr 8 do SIWZ) i wraz z nią są zamieszczotte na stronie internetowej
www.mosirleszno.p| oraz http://mosirleszno.bip.gov.pl/ oraz są dostępne w biurze prowadzącego postępowanie (Miejski
Ośrodęk Sportu i Rekreacji, ul. Strzelecka 7,64 - 100 Leszro).
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4. Przedmiary robót są jedlnie orientacyjne. Wykonawca sam dokona oceny ostateczlego zakresu robót w oparciu o
opracowaną dokumentację i wizję lokalną.

5. Przy wykonawstwię oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowipywać będą zasady i wynagania określone w
projekcie budowlanym, specyfikacjach technicmych i polskich normach z uwzględnieniem poniższych warunków do w/w
dokumentów.

6. Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach
określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj.Dz.U. z2016 r.,poz. 1570).

7 . Zamawiający dopuszcza zastosowanię materiałów i wządzeń technicmych oraz elementów wlposażenia rórłłroważnych
opisywanym w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz STWiORB.

8. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równowame opisane przez Zamawiającego w w/w dokumentach jest
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiĄ, urządzenia techrricme i elementy wyposazenia speŁriają
wymagania określone przezZamawiającego orazobowięany jest uzyskać na ich zastosowanie akceptację Zamawiającego i
Inspektora Nadzoru danej branży.

9. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej wskazana zostałanazwa handlowa lub zrak towarowy materiŃu,urządzenia
technicmego lub elementu wyposażenia, to charakteryzĄące tak opisany materiń, urządzenie techniczne lub element
wyposażenia parameĘ i cechy technicme oraz posiadane atesty i cerĘfikaty stanowią warunek rórvnoważności dla
rozwiązań zamiennych.

Nalezy przyjąć, ze wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiałów zaproponowanych i
występujących w dokumentacji przetargowej towarzyszą wyazy ,,lub równoważty", co oznacza, że dopuszcza się
zastosowanie urządzeń i materiałów o cechach nie gorszych niż opisywane w niniejszym dokumencie, tj. spehriających
wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w specyfikacji lub lepsze. Wykonawca,
który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywanym w dokumentacji, obowiązany jest wykazać,
żę oferowane przezniego urządzenia i materiĄ spełniają wymagania określone w załączonych do SIWZ dokumentach.

10.Powstałe podczas prowadzenia robót odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z
przepisamiustawy zdnia14 grudnia2012r. oodpadach (tj.Dz.U.z2016r.poz.1987 zenrl.) i jejkosźuwzględnićw
cenie ofertowej.

l 1. Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

1) organizację i zagospodarowanie terenu robót oraz zapleczarobót, oraz wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 częrwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z2003 r. Nr 120,
poz. |126);

2) ustanowienie Kierownika Budowy i Kierowników Robót dla poszczególnych branż, posiadających niezbędne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, Do obowiązków Kierownika Budowy należeć
będzie koordynowanie prac wszystkich branż oraz sporządzanie we wspóĘracy z Inspektorami Nadzoru
poszczególnychbranż i Zamawiającym protokołów z rad budowy;

3) nie dopuszcza się gromadzenia i przechowywania na terenie budowy jakichkolwiek materiałów porozbiórkowych;

4) obsfugę geodezyjłtą, zorgarizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów oraz
wykonanie dokumentacji powykonawczej ;

5) właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w okresie realizacji przedmiotu zamówienia aż do zakoficzenia
i odbioru końcowego;

6) ubeąieczenie budowy i robót zr;y'rńu szkód, które mogą zaistnieć w rwiązku z określonymi zdarzeniami losowyni
oraz od odpowiedzialności clrvilnej ;

7) organizację min. I raz na dwa tygodnie posiedzeń koordyracyjnych - tzw. rad budowy wTaz z udziałem w nich
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiającego, Kierownika Budowy i Kierowników
Robót, Inspektorów Nadzoru. Terminy rad budowy naleĘ uzgodnić z Zamawiającym. Ponadto Przedstawiciele
Wykonawcy sązobowiązani do uczęstniczeniaw tzw. naradachtechnicznych nakażde żądanie Zamawiającego;

8) szkolenię osób zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia w zakresie przepisów BHP;
9) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu przyleg]ego do terenu robót do stanu pierwotnego, demontaż obiektów

§łnczasowych oraz uporządkowanie terenu;

10) bieżące ltrzymanie czystości na terenie prowadzonych robót;

11) wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badań laboratoryjnych potwierdzających
uzyskanie dla badanych elemęntów parametrów technicmych wymaganych dokumentacją budowlaną i
specyfikacjami technicznyni. Badania laboratoryjne muszą być wykonywanę przez uprawnione laboratoria
niezależne w stosunku do Wykonawcy;

12) ewentualrre inne kosźy, które zdaniem Wykonawcy trzeba ponieś ć w związktl z realizacją zamówienia;
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13) Zamawiający wynaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty i wbudowane
materiĄ, wyroby iurządzeniana zasadach opisarrych w Rozdziale 13 pkt. 1 ppkt 3) SIWZ.

Udzielona przez Wykonawcę rękojmia i gwarancja jakości nie może uniemożliwiać Zamawiającemu oraz
innym podmiotom (za zgodą Zamawiającego) realizacji nowych zadań inwestycyjnych, w szczególności:
budowy przyłączy, modernizacji siecio usunięcia awarii, montażu urządzeń itp. Zamawiający zobowiązuje się
każdorazowoo przed dokonaniem jakichkolwiek robót na terenie objętym niniejszym zamówieniem
pub|icznymo do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robót i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo
uczestniczyć w trakcie rea|izacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od
Zamawiającego wynagrodzenia.

W przypadku wystąpienia, w okresie obowiązywania gwarancji, konieczności wykonania napraw
niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczególności wynikających z powodu dzialań osób trzecich),
Wykonawca uprawnia Zamawiającego do przeprowadzenia niezbędnych napraw, z zastrzeżeniem, że
Zamawiający każdorazowoo przed dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym
zamówieniem publicznym, poinformuje Wykonawcę o rodzaju robót i terminie ich realizacji. Wykonawca
ma prawo złożyć ofertę cenową |ub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczyć w trakcie realizacji robót
i prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. W takiej
sytuacji Zamawiający nie traci uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji

12.Do obowiązków Wykonawcy naleĄ ponadto:

1) Protokolarne przejęcie terenu budowy odZamawiĄącego.

2) Usuwanie w określonym przez Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru terminię wszelkich stwierdzonych
nieprawidłowości.

3) Wykonywanie poleceń i wskazówek Inspektorów Nadzoru.

4) Organizowanie robót w uzgodnieniu z Inspektorami Nadzoru tak, aby z tego t7Ąliu nie było zbędnych przerw w
realizacjirobót.

5) Rozpoczęcie prac nięzwłocznie od dnia przekazania terenu budowy.

6) Przestrzegania zasad BHP oraz planu BIOZ.

7) Najpómiej w dniu podpisania umowy przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających uprawnienia
osób uczestniczącychw realizacjizamówienia, o których mowa w Rozdziale 5 pt1. 6 ppkt 3) lit. b) niniejszej SIWZ.

8) Przygotowanie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych do właściwego inspektora pracy, zgodnie z §3
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003 r. w sprawie beryieczeistwa i higieny pracy podczas
wykonlrł,ania robót budowlanych (Dz. U. z2003 r. Nr 47, poz. 40l).

9) Opracowania harmonogramu realizacji robót i jego akfualizacji na kazde polecenie Inspektorów Nadzoru lub
ZalnawiĄącego. Harmonogram orMjego akfualizacje należy przedstawiać Inspektorom Nadzoru poszczególrrych
branż w celu zaopiniowania i akceptacji, Pierwszy harmonogram do akceptacji Inspektorów Nadzoru wszystkich
branż tależy przekazać w terminie 5 dni od daty podpisania umowy. Aktualizacje należy składać w terminie 7 dni
od wezwania pr zez pr ze dstawi c ie la Zamaw iĄąc e go.

10) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanię obięktu.

l1) Usuwanie z teręnu budowy osób i sprzęfu niezwiązanychzrealizacjązadania.

12) Uczestniczenie w radach budowy Kięrownika Budowy oraz Kierowników Robót, którzy przedstawią
zaawansowanię robót oraz sprawy, które wymagają rozstrzygnięcia przez Inspektorów Nadzoru i przez
Zamawiającego) w szczęgólności nieprawidłowości w wykonyrłaniu robót hlb zagrożenia terminowego wykonania
zamówienia.

13) Dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót w terminach określonych przez
Inspektora Nadzoru danej branży.

14) Wykonanie na polecenie Inspektorów Nadzoru prac niezbędnych ze względu na zagrożenie Ęcia i bezpieczeństwa
osób lub zabezpieczenie przed awarią, zawiadamiając o tym niezwłoczrie Zamawiającego.

l5) Uczestniczęnie w przeglądach gwarancyjnych (planuje się jeden przegląd rocmie). Nieobecność Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu , a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół
przeg|ądu gwarancyjnego wraz zwerwanięm do usunięcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w określonpprzęz
Zamaw iającego term i n ie.

16) Usuwanię wad stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych w terminie określonyn przezZamawiającego.

13. W prąpadku, gdy termin wazności polisy, o klórej mowa w Rozdzialę 6plł.7 ppkt l) lit. b) SIWZ up§r,va przed terminem
zakonczęnia robót objętych niniejszyn zamówieniem, wówczas wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do
przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy przed upływem wazności polisy poprzedniej. Nie dokonanie powyzszego
będzie starrowiło podstawę do wstrz}rynania robót z dniem upĘwu wazrości polisy i na|iczania kar umownych za
spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy do czasl przedstawienia
Zamaw iĄącemu nowej polisy.
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l4.Przękazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Za ewentualne
opóźnienia w przekazaniu terenu budowy wynikłe zprzylzynleżącychpo stronie Zamawiającego wybranemu Wykonawcy
nie będą przysługiwaĘ żadne roszczęnia.

l 5 . Zamaw iający ni e dopuszcza mozliwo śc i udzielęnia Wykonawcy zaliczki.

16.Zamawiający dopuszczamoźliwości częściowego fakturowania robót. Dopuszczasię możliwość dokonania dwóch odbiorów
częściowych,przy czwłączna wartość odbiorów częściowych nie mozę przekaczać 600ńwartości kontraktu wgzawartej
umowy. Zasady odbiorów częściowych i odbioru końcowego oraz sposób ichrozliczenia zawarte zostĘ w zapisach wzoru
umowy, która stanowiZałączniknr 7 do SIWZ.

l7.Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest podpisany przez Zamawiającego i wyznaczonych przez tiego
przedstawicieli w obecności Inspeklorów Nadzoru, Kierownika Budowy, Kierowników Robót, Wykonawcy,
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy protokół częściowego odbioru robót, Zńączrtikiem do protokołu częściowego
odbioru robót jest kosźorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektorów Nadzoru

18. Nalemość za wykonane roboĘ będzie uregulowana przezZamawiającego przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych
od daty otrrymaniapoprawnie wystawionej i zgodnej z umową faktury VAT.

l9.Odbioru końcowego robót dokona Zamawiający i vryznaczeni przez Zamawiającego przedstawiciele w obęcności
Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, Kierownika Budowy i Inspektorów Nadzoru, w ciągu 14 dni od
daty pisemnego zgłoszenia ich do odbioru, przy cz;W zgłoszenie to musi być potwierdzone przez Inspektorów Nadzoru, iż
roboty zostĄ wykonane zgodnie z dokumęntacją budowy i umową grazbęz wad na tyle istotnych, że obiekt nadaje się do
uzy,tkowania.Do zg}oszenia zakończenia robót Wykonawca załącza dokumenty wymagane ustawami i wydanymi na ich
podstawie przepisami wykonawczymi, w szczególności:

1) Pozrłolenie na uzytkowanie obiektu.

2) Wypełnione dzienniki budowy.

3) Oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót.

a) Wyniki badań laboratoryjnych wbudowanych materiałów, wykonane w obecności Inspektorów Nadzoru w czasie
realizacji, potwierdzające uzyskanie pozyĘ.wnych wyników.

5) Deklaracje zgodności wbudowanych materiałów i urządzefi - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów
budowlanych oraz sposobu makowania ich makięm budowlanlłn (Dz. U . z 2016 r . poz. 1966),

6) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robót wraz ze szkicami geodezyjnymi powykonawczymi Q
egzemplarze) z potwierdzonyn przyjęcięm przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficmej w
Lesznie do zasobu geodezyjnego i kartograficmego.

7) Udzieloną pisemną gwarancję jakości na wykonane prace i wbudowane materiŃy,urządzenia.
8) Dokumentację powykonawczą obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmiananri dokonanymi w toku budowy,

potwierdzonymiprzez Kierownika Budowy i Inspektorów Nadzoru poszczególnychbranż.
9) Geodezyjną inwentaryzacj ę powykon aw czą - 3 egzemplarze.

l0)Wlłnagane dokumenty, protokoĘ i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania,
dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wyrragane stosownymi przepisami.

1 l )Pozostałe dokumenty potwierdzające należqrrc wykonanie przedmiotu zamówienia.,

l2)Oraz innę dokumęnty nie w;,mienione a wyrnagane obowiązującymi przepisami prawa, normami w §łn zakresie.

20. Brak wynaganych dokumentów lub tęż brak potwierdzenia przez Inspektorów Nadzoru, że przedmiot zamówienia został
wykonany zgodnie z dokumentacją budowy i umową orazbęz wad na tyle istotnych, ze obiekt nadaje się do uzytkowania
spowoduje nie przystąpienie przez Zamawiającego do odbioru końcowego.

2l. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest podpisany przez Zamawiającego i vyznaczonych przez niego przedstawicieli
w obecności Inspektorów Nadzoru, Kierownika Budowy, Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego podwykonawcy protokół
końcowego odbioru robót

ZZ.Zaleca się przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca prac.

23.Koszty wizji lokalnej miejsca robót poniesie Wykonawca.

24.Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można
http :,/imosirleszrlo.bip. gov. pl/.

pobrać zę strony www.mosirleszno.pl oraz

25 .Zgodnie z art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie
rrmowy o pracę, osób wykonujących następujące cąmności w zakresie rcalizacji zarnówięnia:

1) roboty ziemne,

2) roboty budowlane w zakesie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych |ub ich części,
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3) roboty związane z hydrauliką, roboty sanitarne,

4) roboĘ w zakresie instalacji elektrycznych,

26.Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania umowy zobowiązany jest przedłozyó Zamawiającemu listę osób
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o której mowa w pkt,25 powyżej,

27.Zamawiający zastrzega sobie mozliwość kontroli zatrudnięnia osób wykonującychwskazane powyżej czlmności przez caĘ
okres realizacji umowy, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dowodów potwierdzających zawarcie przez
Wykonawcę umów o pracę z pracownikami wykonującymi prace w ww. zakresie. Kontrola może być przeprowadzona bez
wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

28. Nieprzedłozenię przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w pkt. 26 i 27 powyżej, będzie traktowane jako
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących pracę na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie
naliczeniem przezZamawiającego kar umownych, o których mowa w § 10 wzoru umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ)

l.

2.

J-

4.

Termin wykonania zamówienia określi Wykonawca w składanej ofercie, podając go w dniach kalendarzowych licząc od
dniaprzekazania terenu budowy, przy czymZamawiający zastrzegaiżtermln wykonania zadanianie moze być laótszy niZ
80 dni kalendarzowych oraz dłuższy niż 90 dni kalendarzowych zgodnie z założeniarrtiRozdzi:ału 13 pkt 1 ppkt. 2) SIWZ.

Przękazanię terenu budowy nastąpi w tęrminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Z ĘĄ;łu opózrień w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania w
ramach kar umownych.

W pr4padku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych zwięanych z okresem zimowym, przęrwa
w realizacji zamówienia zostanie wpisana do dziennika budowy i nie będzie wliczana do terminu, o którym mowa powyżej,

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,I<tórzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziŃu w postępowaniu, określone przezZamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamowienia mogą ubiegać się Wykonawcy,I<tórry spehriają waruŃi udzińu w postępowaniu, doĘczące:

1) kompetencji |ub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile rvynika to z odrębnych
przepisów,

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

3) zdołności technicznej lub zawodowej,

- określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielęnie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicmego.

Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.

Określenie warunków udziału w postępowaniu.

l) Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów o którym mowa w Rozdziale
5 pkt.2 ppkt 1) SIWZ.

2) Wykonawca spehri warunek udziŃu w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o który,rn
mowa w Rozdziale 5 pkt. 2 ppkt 2) SIWZ, jezeli wykuże, że:

1.

2.

6.

4.

5.
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a) dysponuje kwotą (środki własne lub zdolność kredytowa) w wysokości 250.000,00 PLN (słownie: dwieście
pięćdziesiąt tysięcy złoĘch 00/l 00),

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zwięanej z
przedmiotem zamówienia na srrmę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 800.000,00 PLN (słownie:
osiemset tysięcy złotych 00/l00).

3) Wykonawca spehri warunek doĘczący zdolności technicmej lub zawodowej, o którym mowa w Rozdziale 5 pkt.2
ppkt 3) SIWZ, jeżeli wykaże, że:

a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w iym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na
budowie/przebudowie budynku o wartości co najmniej 300.000,00 PLN brutto (słownie: trzysta tysięcy
złotych 00/100) każda z zastrzeżeniem, że budowa/przebudowa obejmowała oprócz wykonania robót
ogólnobudow|anch równieżbudowęlprzebudowę co najmniej trzech elementów infrastruktury (czyli dwóch
spośród następujących elementów tj. przyłączelinstalacja: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej lub
deszczowej, oświetleniowa, elektroenergety czna)

Ponądto Zamawiajqcy zastrzega, iż przez jednq robotę rozumie jednq wykonanq robotę budowlanq w ramach jednej
um owy/ kontr ąktu/ z l e c eni a.

b) dysponuje następującymi osobami skierowanymiprzez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
odpowiedzialn5,rni za kierowanie robotami budowlan)rmi:

min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kięrowarria robotami budowlanyni brarlĄ
konstrukcyjno-budow|anej bez ograniczeń. Osoba tabędzie peŁriła fuŃcję Kierownika Budowy.

min. l osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlan},rni branzy
sanitarnej w zakresie instalacji sanitarnych. Osoba ta będziepehliła ftrnkcję Kierownika Robótbranży
sarritarnej.

min. 1 osobą posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlan)zmi branży
elektrycznej w zakresie instalacji elektrycznych. Osoba tabędzie pehriła fuŃcję Kierownika Robót
branży elekĘczrrej.

min. 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlanę do kierowania robotami budowlanymi branĘ
drogowej. Osoba ta będzie pehriła fuŃcję Kierownika Robót branzy drogowej,

Osoby te muszą posiadać aktualne zaświadczęnie o prrynależmości do właściwej izby samorządu zawodowego, odpowiednie
uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tj. Dz.U, z20l7 r. poz.
1332 ze zrn.) lub równowame uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i - jeżeli jest to
wymagane - ubezpieczenie od odpowiedzialności cyrłilnej.
Osoby będqce oblłvatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, ą wskąząne jako eksperci, od których Wmagąne sq
stosowne uprawnienia budowlane, powinny posiadać decyzję w sprawie uznąnią wymaganych hłalffikacji do wykoryłvania w
Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w ząJcresie przedmiotu niniejszego zamówienią - zgodnie z
ustrwq z dnia 22 grudnia 2015 r. o ząsądach uznąwania kwalifikacji zmuodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. 20l6 poz. 65).

7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania waruŃów ttdziŃu w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ękonomicznej innych podmiotów, niezaIeżnię od charaktęru prawnęgo łączących go z nim
stosunków prawnych.

8. ZamawiĄący jednocześnie informuję, ze,,stosowna sytuacja", o której mowa w punkcie 7 povłyżej wystąpi vyłączniew
przypadku kiedy:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić ZamawtĄącemu, ze
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanię Ęvch podmiotów do oddania mu do dyspoąycji nięzbędnirch zasobów na potrzeb}, realizacji
zamówietia,

2) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolrrościach lub sytuacji innych podmiotów nazasadach określonych
w art.22a ustawy Pzp,będzie dysponował niezbędnyni zasobami w stopniu umozliwiającym należyte wykonanie
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuj e rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, Zamawtający żąda dokumentów, które określająw szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiofu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;

c) zakres i okres ldziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicmego;
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d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesięniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wyksźałcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, nea|iruje roboty,
których wskazane zdolności dotyczą.

,,Zobowiązanie innego podmiotu" powinno być złożorc w oryginale. Moźe ono być złożone w formie pisemnego
oświadczenia innego podmiofu, ale również w postaci innych dokumentów (np. umowa przedwstępna, umowa
generalna o wspóĘracy). Istotne jest, aby z treści przedłożonych dokumentów Zamawiający pozyskał informacje, o
których mowa w punkcie 2) lit. (a-d) powyżej.

,,Zobowięanie innego pomiotu" powinno wskazywaó w sposób jednomacmy i bezwarunkowy wolę innego
podmiotu udostępnienia swoich zasobów Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia publicznego.

3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przęz inne podmioĘ zdolrrości tęchniczrrę lub zawodowe lub ich
sytuacja ekonomicma lub finansowa, pozwalalą na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowaw art.24
ust. l pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp.

4) W odniesieniu do warunków doĘczącychwyksżałcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy
mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te nealizują roboĘ budowlane, do realizacji
ldórych te zdolności są wymagane.

5) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumęntów wynienionych
w Rozdziale 6 pl<t,7 ppkt 3) lit. a) SIWZ,

6) Jeżeli zdo|ności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w
pkr. 7 niniejszego Rozdziafu SIWZ, nie potwierdzają spehrienia przez Wykonawcę waruŃów udziafu w
postępowaniu lń zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ZamawiĄący żąda, aby Wykonawca w
terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąptłten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeże|i wykaże zdolności
technicme lub zawodowe o których mowa w Rozdziale 5 pkL 6 ppkt 3) SIWZ lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o której mowa w Rozdziale 5 pkt. 6 ppkt 2) SIWZ.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z
podmiotem, który zobowiązń się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

9. Zgodnie z art. 24 ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenię zamówienia wyklucza się:
Wykonawcę, który nie wykazał spehriania warunków udziafu w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia (art.24 ust. 1 pkt. 12) ustawy Pzp);
Wykonawcę będącego osobąflzyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo (art. 24 ust. l pkl 13)
ustawy Pzp):
a) o którym mowa w art. 165a, art. 1 8 1- l 88, art. l 89a, art. 2l8-22l, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub

art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 199'7 r. - Kodęks karny (t. j. Dz. U, z 2016 r., poz. lI37 ze zn.)
lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia25 częrwca 2010 r. o sporcie (t. j.Dz.U. z20l7 r. poz.1463),

b) o charakterze terrorystycz:lyn, o któryłn mowa w art. 1 15 § 20 ustawy z dnia6 czerwca 1997 r. - Kodeks
karny,

c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czętwca 2012 r. o skutkach powierzania

wykonlrł,ania pracy cudzozięmcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 7 69).

- Wykonawcę, jezeli urzędującego człoŃa jego organu zarządzĄącego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partrrerskiej albo komplementariusza w spółce komandYowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano za przostępstwo, o którym mowa w pkt 9 lit b) Rozdziału 5 SIWZ (art.
24ust.1 pkt. 14) ustawy Pzp);

- Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu zuiszczęnięm podatków, opłat lub składek naubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że
Wykonawca dokonał płatności naleźnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
nalezności (art.24 ust. l pkt, 15)ustawyPzp);

- Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego
w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega uykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu
lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów (art. 24 ust. 1 pkt.
16) ustawy Pzp);

- Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd
Zamawiającego, mogące mieć istotny \łpływ na decyzje podejmowanę przęz Zamawiającego
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w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art.24 ust. 1 pkt. 17) ustawy Pzp);
Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać
informacje poufne, mogące dać mu przęwagę w poslępowaniu o udzielenie zamówięnia (art. 24 ust, l pkt.
18) ustawy Pzp);
Wykonawcę, który brał udziń w przygotowaniu postępowania o udzięlenie zamówięnia lub którego
pracownik, a takżę osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej
umowy o świadczenie usług, brałudziałw przygotowaniutakiego postępowania,chybaże spowodowane §zm
zaYJócenię konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z
udziału w postępowaniu (art. 24lst. 1 pkt. 19) ustawy Pzp);
Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zalłócęnie konkurencji
między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiającyjest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych (art.24 ust. l pkt. 20) ustawy Pzp);
Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowlłn, wobec którego sąd orzekł zakazubiegania się o zamówienia
publicme na podstawie ustawy z dnia28 paździemka20lZ r. o odpowiedzialrrości podmiotów zbiorowych
za czyny zabronione pod groźbą kary (t. j. Dz. U . z 2016 r. poz. l54l ze zm.) (art. 24 ust. 1 pk1. 21) ustawy
Pą);
Wykonawcę, wobec którego orzęQzono Ęrtułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne (urt. 2Ą ust. 1 pkl 22) ustawy Pzp);
Wykonawców ,Iłórzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie koŃurencji i konsumentów (t. j. Dz.U. z2017 r, poz.229 ze zn.), złoĘIi odrębne oferty, oferĘ
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykńą, że istniejące między
nimi powiązania nie prowadzą do zal<łócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zalnówięnia (art. 24
ust. l pkt, 23) ustawy Pzp);.

l0. Na podstawie art.24 ust. 5 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza również
Wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwięrdzonp przęz sąd układzie w postępowaniu
restrŃturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 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 (t. j. Dz. U. z 2017 t., poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, zwyjątkiem
Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł,układzatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządzlł likwidację jego majątku w trybie ałt. 366 ust. l ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadłościowe (t. j. Dz. U . z 20 1 6 r., poz. 2l7 l zę zm.) (art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustarry Pzp);

2) który w sposób zawinioty powaznie naruszył obowiązki zawodowe, co podwaza jego uczciwość,
w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działanialub rażącego niedbalstwa nie wykonał
lub nienależycie wykonał zamówienie, co ZamawiĄący jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych (art.24 ust.5 pkt.2) ustawy Pzp);

3) ktory, z przyczyn Ieżących po jego stronie, nie wykonał albo nienaleźycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicmego lub umowę koncesji, zawartązZamawiĄącyn, o
którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązatia umowy Iub zasądzenia
odszkodowania (art. 24 ust. 5 pkt. 4) ustawy Pzp);

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 5
pkt,2 SIWZ, Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanymprzez
Zamawi:ającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego wzór stanowi
Zalącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

2. W zakręsie wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 5 pkt. 9 i 10 SIWZ, Wy{<onawca do
oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przezZamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ -

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wyk|uczenia z postępowania.

3. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 i 2 niniejszego Rozdziału SIWZ, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.

4. W prątpadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 i w pkt.
2 niniejszego Rozdziału składa kuZdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczęnia te mają
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potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym kłżdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udzińu w postępowaniu orazbrak podstaw wykluczenia.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazatia braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udzińu w postępowaniu,
zamieszczainformacjeotychpodmiotachwoświadczeniu,októrymmowawpkt. 1iwpkt.2nlriejszegoRozdziałuSIWZ.

Wykonawca, Iłóry zamierza powierzyć wykonanie częścizamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw rvykluczenia zudzińu w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o
którym mowa w pkt. 2 niniejszegoRozdzińu SIWZ.

Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp Zarnawiający przed udzieleniem zamówienia, wezrłie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożeniaw wyznaczonp, nie krótszym niż5 dni, terminie aktualnych nadzieńńożenia oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziaŁu w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, które
wymaga Zamaw iający tj. :

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji
ekonomiczręj lub finansowej, o któryrm mowa w Rozdziale 5 pkt 6. ppkt 2) SIWZ:

a)informacji baŃu lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredfowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszpniż1.
miesiąc przed upłl.rvem terminu składania ofert.

b) dokumentów potwierdzaj ących, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalrrości związanej z przedmtotem zamówięnia na sumę gwarancyjną określoną przez
ZamawiĄącego.

Jeżelri z uzasadnionej prryczyny Wykonawca nie może załączyć dokumentów doĘczących sytuacji
finansowej lub ękonomiczrrej wymagarrych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez ZamawiĄącego warunku udziŃu
w postępowaniu.

UWAGA:
Zgodnie z orzeczeniem KIO w tym zakresie (wyrok KIO 707 116 z dnia 20 kwietnia 2017 r.) przedłożona
na wezwanie Zamawiającego polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności powinna być aktua|na na dzień zlożen|a polisy i mieć charakter ciągĘ tj.
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunku działu w postępowaniu na dzień składania ofert.

2) W celu potwierdzenia spełniania waruŃu udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności techniczrej lub
zawodowej określonego w Rozdzialę 5 pkt 6. ppkt. 3 SIWZ:

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upĄrvem terminu
składania ofert, a jezeli okres prowadzęnia dziŃalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daĘ, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostĄ wykonane, z
zńączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostĄ wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym lzy roboty zostŃy wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
Ńończone, przy cTym dowodami, o których mowa, są referencje bądź nne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane byĘ wykonl.wane, a jeżeli zlzasadnionej przycz;yny o
obiektywnym charalłerze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty
(Załącznik nr 5 do SIWZ);

b) wykazu osób, skierowarlych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicmego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wyksźałcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a takżę zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 6 do SIWZ),

3) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy zudziału w postępowaniu:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodmczej, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp;

Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wy{<onawcy z udziŃu w postępowaniu na
podstawie art. 24 ust 5 pkt l) ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych
bazach danych.
Zamawiający prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) strony internetowej,
na której dostępne są dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 pIł7 ppkt. 3 lit. a) SIWZ.

6.

7.
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Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spehriania waruŃów udziafu w postępowaniu, kwoty będą
w7rużane w walucię obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut
obcych ogłaszanego przez Narodołiy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówięń Publicmych.
Zgodnie z art. 24 ust. 1l ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamięszczenia na stronie internetowej
informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczęnie o przynależności
lub braku przynależmości do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. I pkt23 ustawy Pzp. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody , że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielęnie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ań.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi
Załącznik nr 4 do SIWZ.
Wykonawca nie jest obowiązany do ńożęnia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeliZamawiający posiada oświadczenia lub
dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, w szczególności rejestrów publiczrych w rozumieniu ustawy z dnia I'7 lutego 2005 r. o informatyzacji
działahościpodmiotówrealizujących zadaniapublicme (t, j,Dz.U,z2017 r.,poz,570).
W prąpadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w punkcie
7, 14, 17 i 18 niniejszego Rozdziału, w formie elektronicmej pod określon5zmi adresami internetowyni
ogólnodostępnych i bezpłatnychbaz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie zĘchbaz danych wskazane przez
Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
W prąrpadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w punkcie 7, 14, 1'I i 18
niniejszego PtozdziŃu, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającel9o, w szczególności oświadczeń lub
dokumentów przechowyvanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu
potwierdzeniaokoliczności,októrychmowawart.25ust. 1pktli3ustawy,korzystazposiadanychoświadczeń
lub dokumentów, o ile są one aktualne.
Zamawiający żąda wskazanta przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zarnięrza powierzyć
Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. W przypadku zarnówięil na roboty
budowlane, które mają być wykonane w miejscu podlegającyn bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego,
Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangużowanych
w roboty budowlane. Wykonawca zawiadarnia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w
zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a takżę przekaĄe informacje na temat nowych
Podrłykonawców, który,m w pózniejszym okresie zaInięrzapowierzyć realizację robót budowlanych.

Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zarrięszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 pl<t7 ppkt 3 lit. a) SIWZ:
a) składa dokument lub dokumenĘ wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zanięszkania,potwierdzĄąceodpowiednio,ze:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert.
2) Jezeli w kraju, w któryłn Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zanieszkania ma osoba, której dokument

dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 14 ppkt 1) lit a) powyzej, zastępuje się je
dokumentem zawierĄącym odpowiednio oświadczenię Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał doĘczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnyn albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamięszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa w zdaniach poprzedzających powinny być
wystawione w terminach odpowiednich dla dokumentów wymienionych w pkt. 14 ppkt. l) lit a) niniejszego
Rozdziału SIWZ.

3) W przypadku wąĘliwości co do treści dokumentu ńożonego przez Wykonawcę, ZamawlĄący może
zwrocić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamięszkania lub miejsce zarnieszkatia ma osoba, której dokumerń dotyczy, o udzielenię niezbędnych
informacji doĘczący ch tego dokumentu.

Zgodnie z art.24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 pkt 13 i 14
oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody tato, że podjęte przez niego środki są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczlnienie pieniężne za doznanąl<rzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
techniczrych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszyn przestępstwom lub
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie
stosuje się, jezeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu

14.

15.
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zakazubiegania się o udzielenie zamówienia oraznię upłynął określony w tym wlroku okres obowiązywatlatego
zakazu.

16. Wykonawca nię podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okolicmości czynu
Wykonawcy, u7na za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art.24 ust. 8 ustawy Pzp.

17. Dokumenty dotyczące podmiotów trzecich:
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do Ęch podmiotów dokumentów wymienionych
w Rozdziale 6pkt'7 ppkt 3 lit, a) SIWZ.

Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podmiotu trzeciego na podstawie art. 24 ust 5 pkt l )
ustawy Pzp z udzińu w postępowaniu skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach
danych.

Zamawiający prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) strony internetowej, na której
dostępne są dokumenty doĘczące podmiofu trzeciego, o których mowa w Rozdziale 6 pl<t.7 ppkt 3 lit. a) SIWZ.

18. Dokumenty dotyczące podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach
opisanych w art.22a ustawy:

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamowienia podwykonawcy
niebędącemu podmiotem trzecim, przedstawienia w odniesieniu do tego podwykonawcy dokumentów
wynienionych w Rozdziale 6 pkt.7 ppkt.3 lit, a) SIWZ.

Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podwykonawcy na podstawię art. 24 ust 5 pkt 1)

ustawy Pzp z tldziału w postępowaniu skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach
danych.

Zarnawiający prosi o wskazanie w Formularzu ofertorvyrn (ZałącznikNr 1 do SIWZ) strony internetowej, na której
dostępne są dokumenty dotyczące podwykonawcy, o których mowa w Rozdzialę 6 pkt7 ppkt 3 lit. a) SIWZ,

19. Inne dokumenty:
1) Dowód wniesienia wadium.
2) Jeźeli Wykonawca będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, niezaleźmie od charakteru

prawnego łączących go z nim stosunków, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanię t},ch
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędn},ch zasobów napotrzeby realizacji zamówienia (na zasadach
opisanych w Rozdziale 5 pkt 8 niniejszej SIWZ).

20. Jężęli vrykaz, oświadczęnia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiofu , na rzecz którego roboty budowlane
były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie,

21. W przypadku, o którym mowa w pkt 11 powyżej Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia
tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego
dokumentów.

22. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku dotyczące
Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawcanazasadachokreślonych
w art. 22a ustawy Pzp oraz doĘczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w
roąorządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku, inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu
poprzedzając1.,rn, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej ,,zazgodność z oryginałem".
Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument zlożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej
podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

23. Poświadczellia,,za zgodność z oryginałem" dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach
lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego znich dotyczą.

24, Poświadczenie ,,za zgodność z oryginałem" następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane
odpowiednio własnoręcmym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicmym. W przypadku
poświadczenia ,,za zgodność z oryginałem" kopii dokumentów przez osobę(y) nie wymienione w dokumencie
rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy wraz z ofertą złoĘć stosowne Pehromocnictwo.

25. Dokumenty sporządzone w języku obcyn są składane wrazztfumaczeniem na język polski.
26. W przypadku, gdy ofertę podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej do oferty należy załączyć pełnomocnictwo

udzielone przezpozostaĘch wspólników do ńożęnia oferty w niniejszyrn postępowaniu.
2"I . Jężęli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o któryłn mowa w Rozdzialę 6 pkt l i2SIWZ, oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, lub
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawtającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich ńożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanlłn, chyba że mimo ich
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ńożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważrienie postępowania.
Uzupełniane dokumenty i oświadczenia muszą byćzłożone w oryginale lub kopii poświadczonej ooza zgodność
z oryginałem" odpowiednio przez podmioty, których dotyczą. Dokumenty i oświadczenia przesłane faksem
lub za pomocą środków komunikacji e|ektronicznej muszą zostać dostarczone również w formie pisemnej
przed upĘwem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego.

28, Jeżeli Wykonawca nie ńoży wymaganych pehromocnictw albo z}oĘ wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający
wzywa do ichzłożenia w terminie przez siebie wskazanym, chybaże mimo ich z.łożęnia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo koniecme byłoby unięwaznienie postępowania.

29. ZamawiĄący wzywatakże,w :uqyznaczorlymprzezsiebie terminie, do złożęnia wyjaśnień doĘczących oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udzłŃu w postępowaniu, spełnianie przez oferowane
roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w
ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

30. Jezeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
Zamawiający może nakażdym etapie postępowania węzwać Wykonawców do ńożęnia wszystkich lub niektórych
oświadczeń lub dokumęntów potwierdzĄących, że nle podlegają wykluczeniu, spehriają waruŃi udziału w
postępowaniu, a jeżeti zachodzą uzasadnionę podstawy do uznania, żę ńożonę uprzednio oświadczenia lub
dokumenty nie są już aktualne, do złożęnia aktualnych oświadczeń lub dokumentów,

31. UWAGA!
Zamawiającv zastosuje w niniejszym postępowaniu przetargowym procedurę uregulowaną w art. 24aa ast. l
ustawy - Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonegoo najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.

Zgodnie z art.26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego
oferta została najrvyżej oceniona, do zlożenia w wyznaczonym, nie krótszym nź 5 dni, terminie aktualnvch na
dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw rvykluczenia.

Jeżeli Wykonawca, o którym mowa powyżej, uchy|a się od zawarcia umowy, Zamawiającv może zbadać, czy
nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawcao który złoĘł ofertę
najwyżej ocenioną spośród pozostaĘch ofeń.

Zamawiający informuje, iż nie należv załączać do Oferty dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 6 pkt. 7
niniejszej SIWZ. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającymo będą składane
dopiero, na wezwanie Zamavtiającegorprzez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za
poŚrednictwem operatora pocźowego w rozumieniu ustawy z dnia23 listopada 20l2r. - Prawo pocźowę (tj.Dz.IJ. z20l7
r, poz. 148l), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy uĘciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 |ipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(tj.Dz.IJ. z20l'7 r,,poz. 1219).

2. W korespondencji kierowanej do ZamawiĄącego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w
SIWZ,

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz jnformacje przekazywafte przęz Wykonawcę pisemnie wirrny być składane na
adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Strzelecka 7,64 - l00 Leszrro.

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywale przez Wykonawcę drogą elektronicmą winny być
kierowane na adres: sekretariat@mosirleszno.pl, a faksem na nr (65) 520 - 56 - ll.

5. JeżeliZamawiającylubWykonawcaprzekazująoświadczenia,wnioski,zawiadomieniaorazinformacjezapośrednictwem
faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektroniczrej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną,każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocnlie potwierdza fakt ich otrrymania. W przypadku
braku potwierdzenia ottzymania korespondencjiprzez Wykonawcę, Zamawiający uma, że korespondencjawysłanaprzez
Zalnawiającego na numer faksu/adres poczĘ eleklronicznej podany przez Wykonawcę w ofercie, została Wykonawcy
doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
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6. Osobą uprawnioną przezZamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Sławomir Kryjom - Dy,ektor Miejskiego Ośrodka Sporhr i Rekreacji w Lesznie - s.kryjom@mosirleszno,pl

w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z
Zunawiającymjak i osobą uprawioną do porozumiewania się z Wykonawcami - łtiż wskazany w niniejsąim Rozdziale
SIWZ. Oznaczato, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt
telefoniczny.

7 . ZamawiĄący nie przewiduje zwołania zębrania Wykonawców,

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
kierując rvniosek na adres: Miejski Ośrodek Sporhr i Rekreacji, ul. Strzelecka 7,64 * l00 Lesmo. Zamawiający prosi o
przekazywartie pytań drogą elektroniczną (na adres wskazany w pkt 4 powyżej) w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas
udzielania wyjaśnień.

9. ZamawiĄący niezwłocznie udzieli wyjaśnień na wszelkie zap5Ąania związane ztreścią Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówięniajednak nie pómiej niżna2 dniprzed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści Specyf,rkacji Istotnych Warunków Zamówienia wpĄmął do Zamawiającego nie pómiej niż do końca dnia,
w któryłn upĘwa połowa wyznaczonęgo terminu składania ofęrt.

10. Jęzeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynie po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa powyżej, Iń doĘczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.

ll.Przedłużenie terminu składania ofert nie wpĘwa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia treści Specyfikacji
Istotnych WaruŃów Zamów ienia.

l2.Tręść zapytńwraz z wyjaśnieniamiZamawiający zamieścina stronie internetowej, na której jest udostępniona Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia

13. Pisemne odpowiedzi na złożonę zapytania staną się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W
przypadku rozbiezności pomiędzy treścią niniejszej SWIZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiąnljącą naleĘ
przyjąć treść pisma zawierającego pózriejsze oświadczenie lub wyjaśnienie Zamawiającego.

14. W toku badania i oceny ofęrtZamawtający, na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, może żądać odWykonawcy pisemnych
wyjaśnieńdotyczącychtręścizłożonejoferty.

15.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, może przed upĘwem terminu
składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych WaruŃów Zamówtenia. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający
udostępni na stronie internetowej.

16.Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetngunieograniczonego zrrianatreści Specyfikacji Istotnych WaruŃów
Zamówięnia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia w Biule§mie Zamów ięil Publicmych.

17.JeżęIi w wlmiku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówtenianieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zmówieniu jest niezbędny dodatkowy czasrra wprowadzenie zmian w ofeftach, Zamawiający przedłużatermin składania
ofęrt oraz zamięszcza informację na stronie internetowej. Przepis art. 38 ust. 4a ustawy Pzp stosuje się odpowiednio,

l8.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w związku z czp wszelka korespondencja składana w trakcie
postępowania między ZamawiĄącym a Wykonawcami musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone
w języku obcym muszą być składane wrazztłumaczeniem na język polski.

l, Kużdy Wykonawca musi wnięść wadium w wysokości:

- 15 000 PLN (słownie: piętnaście Ęsięcy złotych 00/100)

Wadium moze być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

l) pteniądztl;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tW że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pienięmym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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5) 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 (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 359 ze nn.).

Wadium wnoszone w formie pienięznej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy ZamawiĄącego
Bank PKO BP S.A. 0/Leszno w:96 1020 3088 0000 8802 0005 7075

z dopiskiem: ,,Wadium - przetarg nieograniczony - znak sprawy MOSIR8.2018
Budowa Kontenelów Kultury - miejsce spotkań młodych"

Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicmego zaleca się złoż},ć wraz z ofertą.

Wadium wnoszone w innych, dopuszczonychprzezZamawiającego formach, naleĘ ńożyć wraz z ofertą w oryginale. w
osobnęj kopercie opisanej w następujący sposób: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszto,

,,Wadium -przetarg nieograniczony - znak sprawy MOSIR.8.2018
Budowa Kontenerów Ku|tury - miejsce spotkań młodych"

- wraz z kserokopią poświadczoną,,zazgodność z oryginałem".

W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być
sporządzony zgodnie z obowizyĄącym prawem i winien zawierać następujące elementy:

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia(ZaIrtawiającego), gwaranta/poręczyciela
(instytucji udzielających gwarancj7poręczenia) orazwskazanię ich siedzib;

2) określenie wierzltelności, która ma być zaberyieczona gwarancj{poręczeniem;

3) kwotę gwarancji/poręczenia;

4) termin wazności gwarancji/poręczenia;

5) bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego w terminie zlłiązania
ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty na tzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium w
okolicmościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj.:

o jeżeliWykonawca, którego oferta zostaławybrana:

odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publiczrego na warunkach określonych w ofercie,

nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należlĄego wykonania umowy,

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publiczrego stanie się niemożliwe zprzyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.

o jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w ań.26 ust.3 t3aPzp, zprryczynleżących
po jego sffonię, nie złoĘ oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okolicmości, o których mowa w
art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust. 1 ustawy Pzp, pehromocnictw lub nie
wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w afi. 8'7 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak
mozliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,

6) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwaruŃowe;
7) gwarancjalporęczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej
Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego;

9) jednocześnie Zamawiający w)Ąnaga, aby okres wazności gwarancjilporęczenia nie był krótszy niż okres związania
ofertą.

5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale ll pkt. 1 niniejszej
SIWZ.

Skutecznę wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą umania środków pienięmych na rachunku baŃowym
Zamawi:ającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert tj. przed up§rłem dnia i godziny
wyznaczonej jako ostatecmy termin składania ofęrt.

Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

Jezeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN
w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletyrie Zamówien Publiczrych.

Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w pkt. l pkt 2) -5) niniejszego Rozdziafu SIWZ (w formach,
o których mowa w art. 45 ust. 6 pl<r"2 - 5 ustawy Pzp) i kwota wadium zostanie w Ęch formach określona w walucie obcej,
kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosuŃu do walut obcych ogłaszanego przez
Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w
Biuletynie Zamówien Publicznych.

6.

7.

8.

9.
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I}.ZamawiĄący zwróci wadium wszystkim Wykonawcom nięzwłocznię po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastr zeżeniem pkt. 1 4 niniej sze go Rozdziału S I WZ.

ll.Wykonawcy, którego oferta zostńa wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocmie po
zawarclu umowy w sprawie zamówienia publicmego oraz wniesieniuzabezpieczenianależyĄego wykonania umowy.

12. Zamawiający zrvróci ni ezwłocmie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania
ofert.

l3.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 10
powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostńawybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie określonyn przez Zamawiającego.

l4,ZamawiĄący zatrzymlje wadium wrazz odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzinawęzwanie, o którym mowa w art,

26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, zprzyczynleżących po jego stronie, ńe ńożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okolicmości, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
pełnomocnictw lub nie wyrazl zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2pIł3 ustawy Pzp, co spowoduje
brak mozliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

ll.Zamawiający zatrzymuje wadium wrazz odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego ofertazostńa wybrana:

1) odmówił podpisania rrmowy w sprawie zamówienia publiczrego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wnió sł w),magane go zab ezpie czenia naIeż5Ąe go wykonania umowy ;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwę z przyczyn Ieżących po stronie
Wykonawcy.

l6.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający upowamiony przechowa na rachunku bankowyn i zwróci je wraz z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o kosźy prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej zaprzelew pieniędzy na rachunek baŃowy wskazany przez Wykonawcę.

l7. Uwaga:

Zamawiający zastrzega,żezgodnie z uchwałą Sądu Najrryższego (sygn. akt IIICZP 27ll7 zdnia22 czerwca2017 r.)
wadium podlega zatrzymaniu na podstawie art, 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień
publicznych (t.j.Dz.U.z2017 r.,poz.1579zezm.)taMewtedy,kiedyWykonawcawodpowiedzinawezwaniezłoĘł
dokumenty lub oświadczeniao ale z ich treści nie wynika potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1

ustawy Pzp.

1. Wykonawcabędzie rwiązany ofertąprzez okres 30 dni. Bieg terminu zwięania ofertą rozpoczyna się wtaz z upływem
terminu składania ofęrt.

Wykonawca samodzielnię lub na wniosękZamawiĄącego mozę przedłu;Ęćterminzwiązania ofertą, ztym że Zamawiający
moze Ęlko raz, co najmniej na 3 dni przed upłyłvem terminu zvłiązania ofertą, zvwócić się do Wykonawców o wy,żenie
zgodynaprzedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższyjednakniż 60 dni.

Odmowa wyrużeniazgody na przedłuzenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

Przędłurżęnię tęrminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium
albo, jeżeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium naprzedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie
terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferry najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium
lub jego przedłużenia doĘczy jedlłrie Wykonawcy, którego ofęrtazostńa wybrana jako najkorzystniejsza.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie wy,azi zgody, o której
mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp,naprzedłużenie terminu zwie;zania ofertą.

1. oferte składa sie. pod rvgorem nieważności. w formie pisemnei. zamawiaiacy nie dopuszcza składania oferty w
postaci elektronicznei.

Dla zachowania formy pisemnej oświadczenia woli niezbędne jest złożen|e własnoręcznego podpisu na dokumencie
obejmującym treść złożonego oświadczenia woli. Oferta złożona bez zachowania formy pisemnej jest nieważna, nie

2.

4.

5.
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wywołuje skutków prawnych i podlega odrzuceniu na podstawie ań. 89 ust 1. Pkt 1 ustawy Pzp.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i ZamawiĄący nie w3ruża zgody na ńożęnie

oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnię uąrwanych w handlu mięĘmarodowym,
3. Dokumenty sporządzone w języku obc),m są składane wrazztfumaczeniem na językpolski.
4, Treść ofeĄ musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.
5. Wzór formularza ofęrty stanowi Załączniknr 1 do SIWZ.
6. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszlłrie do pisania, komputerze lub inną trwńą i czytelną techniką.

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zęwrLątrz i zaciągania
zobowięań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze
lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy.

7. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.
8. Podpisy Wykonawcy na ofercie, oświadczęniach i dokumęntach muszą być z}ożone w sposób pozwalający zidentl4ikować

osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imienięm i nazwiskięm osoby podpisującej.
9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, cz5Ąelty i trwĄ. Stwierdzone przez Wykonawcę w ofercie błędy i omyłki

w zapisach - przed jej złożęnięm - poprawia się przez skreślenie doĘchczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem
czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki przez osoby podpisujące ofertę i zamieszczenie daty dokonania
poprawki.

l0. Ofertę należy przygotować tak, aby z zawartością ofeĄ nie możnabyło zapoznać się przed upływem terminu składania
ofert,

11. Zaleca się, aby Wykonawca zbroszurował ofertę oraz aby wszystkie kartki oferty byĘ ponumęrowane, parafowane i spięte
w sposób uniemozliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty.

12. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których ZalnawiĄący określił wzory w formie zńączników do
niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie ztymiwzorarrli co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

13. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia:
a) wypehriony Formularz ofertowy sporządzony zw7korzystatiem wzoru stanowiącego Załączniknr 1 do SIWZ,
b) kosżorysy ofertowe sporządzone nabazie załączonych przedmiarów robót (Zalącznik nr 8 do SIWZ )
c) oświadczenia,októrychmowawRozdziale6pkt. l ipkt.2 niniejszej SIWZ(Załącznikinr2i3doSIWZ),
d) w prązpadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziŃu w postępowaniu, w stosownych

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, będzie polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów - do oferly powinien
dołączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia (na zasadach opisanych w Rozdziale 5 pkt 8 niniejszej SIWZ).

e) Oświadczenia wlłnagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnychprzewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO (Załączniknr 9 do SIWZ)

UWAGA:
Zamawiający informujeo iż nie należy zalączać do oferty dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie warunków udzialu
w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczeniao o których mowa w Rozdziale 6 pkt 7 niniejszej SIWZ. Dokumenty,
oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą składane dopiero na wezrryanie Zamawiającego, przez
Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

14. Wynaga się, aby oferta była złożona w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu zaberyieczonlrm przed otwarciem,
bez uszkodzęnia, w sposób gwarantujący zachowanie poufrrości jej treści do chwili jej otwarcia. Na zamkniętej kopercie
lub inn}łrn opakowaniu nalezy umieścić adres Zamawiającego. nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

Przetarg nieograniczony- znak sprawy MOSIR.8.201 8
Oferta na Budowę Kontenerów Kultury - miejsce spotkań młodych

Nie otwierać przed 05.07.2018 r. godz. 10:30

15. Wykonawcamożę, przed upływem terminu składarria ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
16. Cą.nność wycofania jak izmiany oferty moze dokonać wyłącmie osoba uprawniona do działaniaw imieniu Wykonawcy.
17. W prrypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemnę oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie

o wycofaniu oferty, Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać
omaczenie:

,,Oświadczenie o wycofaniu oferty
Przetarg nieograniczony- znak sprawy MOSIR. 8.20 l 8

Oferta na Budowę Kontenerów Kultury - miejsce spotkan młodych
Nie otwięrać przed05.07.2018 r. godz. 10:30"
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Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy. treść oświadczenia Wykonawcy
o w}rcofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy,

18. W prąrpadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres Ęch zmian.
Oświadczenie o zmianie oferty Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi
zawierać omaczenie:

,,Oświadczenie o zmianie oferty
Przetarg nieograniczony- znak sprawy MOSIR.8.20l 8

Ofeńa na Budowę Kontenerów Kultury - miejsce spotkań młodych
Nie otwięrać przęd05.07.2018 r. godz. 10:30"

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis Wykonawcy.
19. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji, jezeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeg}, że nie mogą być one udostępniane
oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku Wykonawca oznalza
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą ,,tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać". Wykonawca
nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresuo a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji zawartych w jego ofercie.

Z}.Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

21. Wykonawcamoże złożyć jedną ofertę.
22. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
23. Zamawlający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
24.Wszękię koszly związane zprzygotowanięmińożęniem ofeĘ ponosi Wykonawca.

1. Ofertę należy zloĘć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacjio ul. Strzelecka 7, pokój nr 207,64 - 100 Leszno do dnia 05.07.2018 r. do godz. 10:00.

UWAGA:

Konsekwencje nieprawidłowego opisania, zaadresowania, zamknięcia oferty bądźzłożenia jej w niewłaściwym miejscu
tj. innym niż miejsce wskazane w niniejszym punkcie Rozdziału 11 SIWZ obciążą Wykonawcę.
Zamawiającv nie ponosi odpowiedzialności za złe skierowanie oferty (przesyłki) jak również za jej przedterminowe
otwarcie w sytuacji nieprawidłowego opisania opakowania oferty.

2. Decydującę nlaczęnie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpĘwu oferty w miejsce wskazane w pkt.
1, a nie data jej wysłania przesyłkąpocżową lub inną.

3. Oferta złożonapo terminie zostanie niezwłocznie mwócona Wykonawcy.

4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 05 |ipca 2018 r. godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj.: Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacjio pokój nr: 207,ul. Strzelecka 7,64- 100 Leszno

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamięrzaprzeznaczyć na sfinansowanie zamówięnia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazw (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje doĘczące ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i waruŃów płatności zawartych w ofertach.
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje doĘczące:

a) kwoty, j aką zamięrza przeznaczy ć na sfi nansow anie zamow ienia,
b) flrmy oraz adresów Wykonawców,lłórzy z}ożyli oferty w terminie,
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okręsu gwarancji i warunków płatności zawaĘchw ofertach.

1 . Cęna ofertowa podana przez Wykonawcę w formularzu oferty, jest wyrazoną w pieniądzu , łącnie z naleźmą stawką podatku
od towarów i usług VAT w wysokości 23Yo wartości robót budowlanych i innych świadczeń, stanowiących przedmiot
zamówienia.

5,

6.

1.

8.
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Cena ofertowa brutto będzie cena ryczałtowa, (zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego) za realizację całego przedmiotu
zamówienia.

Ofertę naleĘ przygotować wraz zkosńorysami ofertowymi, których wartość opiewać będzie na cenę ofertową. Kosźorysy
ofertowe naleĄ sporządzić na bazie zŃączonych przedmiarów robót (Zalącznik nr 8 do SIWZ ) - dokumentacja
techniczna.

Uwaga:
Kosztorysy ofertowe będą zawieraĘ orientacyjne wartości prac do wykonania i służyć będą do okreś|enia wartości
odbiorów częściowych oraz do oszacowania stopnia zaawansowania robót. Ponieważ cena rvykazana w ofercie
stanowi wynagrodzenie ryczałtowe (art. 632 Kodeksu Cywilnego) ewentualne błędy i nieścisłości załączonych
kosztorysów ofertorrych nie wpĘną na łvysokość ceny ofertowej.

4, Cena ofertowa musi obejmować wszystkie kosźy wykonania niniejszego zamówienia, wpikające z projektu budowlanego,
Specyfikacji technicmych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót, niniejszej Specyfikacji Istotnych
WaruŃów Zamowienia, postanowień projektu umowy, wizji lokalnej miejsca robót oraz informacji i wyjaśnień uzyskanych
od Zamawiającego, jak równiez w niej nie ujęte, a bez których nie możra wykonać zamówienia. Będą to między innymi
następujące koszĘ: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zwięanych z powstawaniem odpadów na budowie,
zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy, dozorowanie budowy, wyłvozu nadmiaru gruntu i innych
czyrrności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

5, Wykonawca nie powinien trak;tować opisów poszczególnych pozycji przedmiarów robót jako ostatecmie definiujących
wymagania dla danych robót. Wykonawca winien przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycjimuszą być wykonane wedfug:

1) projektu budowlanego,
2) przedmiaru robót,
3) Spec/ikacji technicmej wykonania i odbioru robót budowlanych,
4) wymagań technologicmych,
5) obowiązujących przepisów technicznych i wiedzy technicznej,
6) wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienią
7) postanowień projeklu umowy.

6. Ceny umielzczone w poszczególnych pozycjach kosźorysów ofertowych muszą obejmować koszty wszystkich następujących
po sobie czyłmości, niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną i wynaganiami
podanymi w normach i przepisach budowlanych, alakże zwiedzą i sźŃą budowlaną. Jezeli w opisie pozycji kosżorysów
ofertowych nie uwzględniono pewnych czymości czy robót pomocniczych lub §.mczasorvych związanych z wykonaniem
danej roboty budowlanej (np. montżu i demontażu pomostów roboczych, wszelkiego rodzaju zabezpieczeń pracowników
oraz sprzętu inarzędzi oraz wszelkich innych prac pomocniczych na teręnie robót i na stanowiskach roboczych), to koszĘ
tych cz5mności i robót powinny być przez Wykonawców uwzględnione w cenie określonej dla danej roboĘ budowlanej lub
rozxzuconę na wszystkie pozycje poprzęz ujęcie ich w kosźach ogólnych budowy.

7. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie zprzepisami o podatku od towaru i usług w zakresie doĘczącym wey,łnątrz wspólnotowego nabycia
towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowipek rozliczyc zgodnie z obowiązĄącyni przepisami.

8. W cęnie ofertowej kazdy Wykonawca uwzględnia ponadto kosży wlłrikające zkozdzińu 3 i l0 SIWZ, atakżę wszelkie inne
związanezprzygotowaniem,złożeniemofertyirealizac jązamówięnia.

9. Cenę oferty należy podać w złoĘch polskich (PLN) cyfrowo i słownie z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po
przeciŃu.

10. Rozliczenia finansowe pomiędzy Zarnawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
1 1, Cena ofertowa nie będzie podlegała waloryzacji.

1. prąl wyborze oferty, zamawiający będzie się kierował następującymi kryeriami i ich maczeniem:

1) Najniższa cena ofertowa brutto - waga kryterium to 60 pkt.

W przedmiotowym kryterium oceniana będzie cena ofertowa brutto, podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Maksynalną liczbę punktów otrzytna ofęrta z najniższą ceną ofertową (60 pkt). Pozostałe oferĘ zostaną ocenione wg
następującego wzoru:

P.: (Cn/Cb ) x 60 [pkt]

P. Qznacza punkty w krYerium ,,Najniższa cena ofertowa brutto",
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Cn oznaczanajniższą oferowaną cenę brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,

Cb oznacza cenę brutto badanej oferty.

2) Termin wykonania zadania - waga kryterium to 20 pkt.

W przedmiotowym kryterium oceniany będzie termin wykonania zadania podany przez Wykonawcę w formularzu
ofertowym. Tęrmin wykonania zadania Wykonawca obowiązany jest podać w pełnych dniach kalendarzowych licząc od
dnia przekazania terenu budowy. Maksymalną liczę punktów otrzyma ofęrta z najkrótsą,m terminem wykonania zadania
(20 pkt), wg. ponizszychzasad:
OferĘ zostaną ocenione wg następującego wzoru:

Ptwz
Tn

To

Ptwz : (Tn /T") x 20 [pkt]
omacza punkty w kryterium,,Termin wykonania zadania"

oznacza najkrótszy dopuszczalny termin wykonania zadania (80 dni kalendarzowych),

oznacza termin wykonania zadania wskazany w badanej ofercie, liczony w peŁrych dniach
kalendarzowych.

UWAGA:
l) Zamawiający zaLładarealizację przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuzszym niż 90 dni kalendarzowych,licząc

od dnia przekazania terenu budowy. Planowane przekazanie terenu budowy nastąpi w ciągu 7 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy. Zamawiający zastrzęga, ze dokona odrzucenia ofeĄ Wykonawcy na podstawie art, 89 ust. 1

pkt 2 ustawy zdnia29 stycmia 2004t. -Prawo zamówień publicmych (tj.Dz.U. z20|7 r.poz.1579 zę an.) w
s}tuacji, gdy Wykonawca wyznaczy w ofercie termin wykonania zadania krótszy niż 80 dni kalendarzowych lub
dłuższy niż 90 dni kalendarzowych

2) Termin wykonania zadania wskazany w ofercie będzie wiążący dla Wykonawcy na etapie realizacji zamówienia.

3) W prąpadku braku podaniaprzez Wykonawcę w formularzu ofertowym deklarowanego terminu wykonania zadania
ZaInawiający uzna, żę Wykonawca zaoferował termin wykonania zadania 90 dni kalendarzowych i oceni ofertę z
uwzględnieniem takiego terminu wykonania zadania

3) Gwarancja Jakości - waga kryterium to 20 pkt.

W przedmiotowym kryterium oceniany będzie podany przez Wykonawcą w formularzu ofertowym okres gwarancji jakości
na wykonane roboty i wbudowane mŃeriĄ, wlroby i urządzenia. Okres gwarancji Wykonawca winien podać w
miesiącach. Maksymalną liczbę punktów otrz}ma oferta z najdłużsrym okresem gwarancji (20 pkt). Okres gwarancji
liczony będzie od daty sporządzenia protokófu końcowego odbioru robót. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg
następującego wzoru:

Pg : (Go/Gn) x 20 [pkt]

Pg oznacza punkty w kryterium ,,Gwarancja jakości".
Go oznacza okres gwarancji wskazany w badanej ofercie, liczony w miesiącach.
Gn ozrlaczanajdłuższy dopuszczalrry okres gwarancji, liczony w miesiącach (36 miesięcy).

UWAGA:
l) Zamawiający zastrzega, że nie dopuszczapodania w ofercie okresu gwarancji krótszego niż24 miesiące. W prąpadku
podania okresu gwarancji krótszego niż24 miesiące Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień
publicmych odrzuci ofertę z uwagi na fakt, iż jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2) W prrypadku podania okresu gwarancji dŁuższego niż 36 miesięcy Zamawiający dla potrzeb obliczenia punktacji w
kryterium gwarancji jakości sprowadzi okres gwarancji do 36 miesięcy i oceni ofertę z uwzględnieniem takiego okresu
gwarancji.
3) W prąpadku braku podaniaprzezWykonawcę w formularzu ofertowym deklarowanego okresu gwarancjiZamawiający
uzna, że Wykonawca zaoferował gwarancję na okres 24 miesięcy i oceni ofertę z uwzględnieniem takiego okresu
gwarancji.
4) Okres gwarancji jakości zaoferowany przęz Wykonawcę w ofęrcię będzie wiążący na etapie realizacji zamówięnia

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów (Pkt) obliczonych zgodnie
z p ovly ższymi zasadami wg wzonr :
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P: P" ł Pt.o"* Pg

i odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawię - Prawo zamówień publicmych oraz niniejszej SIWZ.

Na podstawie powyższych kryteriów zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Prrnkty będą liczone
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, Najwyższa suma liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach
Wznaczy najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający udzięli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wlłnaganiom
przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w niniejszej SIV/Z i zostanie ocęniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane Ęteria wyboru,

Jezeli nię będzie możma dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względtl na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą
ceną, a jeżeli zostŃy ńożone ofeĄ o takiej samej cenie, Zamawiający wrywa Wykonawców,którzy ńoĄli te ofeńy, do
ńożenie w terminie określonym ptzezZamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych ntż zaoferowane w ńożonych ofertach.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogryrvki w formie aukcji elektronicmej.

1.

5,

6.

,].

2.

J.

1. Zgodnie z art.92 ust. 1 ustawy Pzp ZamawiĄący informuje nięzwłocnie wszystkich Wykonawców o:

l) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamięszkania i adres,
jeżeli jest miejscem wykonyrvania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraznaTwy albo imiona i
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonyrania działahości
Wykonawców,którzy ńożyli oferty, atakżę punktację przyznaną ofertom w każdym kryerium oceny ofert iłączną
punktację,

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3) Wykonawcach, których oferty zostaĘ odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa
w art. 89 ust. 4 i 5, braku rórłnoważności lub braku spehriania wymagań dotyczących wydajności lub
funkcjonalności,

4) uniewamieniu postępowania

- podając uzasadnienie falłyczne i prawne

Wykonawcy, l<tóry ńożył wybraną ofertę, Zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy.

Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt. l ppkt 1) i 4) powyzej, na stronie internetowej
www.mosirlęszno.pl oraz hĘ://mosirleszno.bip.gov.pl/.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzężęniem art. l83 ustawy PrĘ, w terminie nie
krótszyn niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni -jeżeli zostało przesłane w inny sposób (np. pocźą).
Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie ZamawiĄącego.

5. Zamawiający możę zawrzęć umowę w sprawie zamówięnia publicmego przed up§rłem terminów, o których mowa
powyżej, jeżeli:

a) w postępowaniu o udzielęnie zamówieniańożono tylko jedną ofertę lub

b) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności ZamawiĄącego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w
następstwie jego wniesienialzba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze

6. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówięnia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej wspóĘracę Ęch Wykonawców,
zawierającą w swojej tręści minimum następujące postanowienia:

a) określenie stron umowy;

b) zobowiązanie do realizacji przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia;

c) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do rvystępowania w imieniu pozostńych (lider) przy realizacji ww.
zamówienia, wskazanie osoby pełnomocnika oraz zalłesu jego pełnomocnictwa;

d) oznaczenie czasu trwania wspóĘracy Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, obejmującego minimum
okres realizacji przedmiotu zamówienia;

e) ro le i zadania kużde go z Wykonawców wsp ó lnie r ealizujący ch zamówienie ;

4.
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f) stwierdzenie solidarnej odpowiedzialności kazdego cz,łoŃa , konsorcjum wobec Zamawtającego,
w trakcie realizacji zamówienia jak i z tytńu rękojmi i udzielonej gwarancji;

g) wykluczenie możliwości wypowiedzęnia umowy konsorcjum przez l<tóregokolwiek z jego człoŃów do czasu
wykonania zamówienia;

h) lider jest uprawniony do otrąrmywania płatności;

i) wskazanie,iżzapłata dokonana narzecz lidera zwalrriaZamawiającęgo z długu względem Wykonawców;
j) lider ma prawo do zaciągaria zobowiązń i otrrymywania instrŃcji dla i w imieniu wszystkich stron (partrrerów);

k) numery i nazwy rachunków bankowych, na które będą dokonywane płatrrości z Ę,tlłu realizacji przedmiotowej
Umowy,

l) zakaz zmiat w umowie regulującej wspóĘracę Wykonawców bez zgody Zamawiającego.

Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej regulującej wspóĘracę lub umowy zawartej pod warunkiem
zawieszającym.

7. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich
umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wyrikać z dokumentów załączonych do oferty.

8. Zawarcię umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

9. Postanowienia ustalone we wzorzę umowy nie podlegają negocjacjom.

10. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofenę wybrano, jako najkorzystniejszą
przed podpisaniem umowy składa:

1) pehromocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pehromocnik,

2) umowę regulującą wspóĘracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych
Wykonawców zostanie wybrana,

3) dokumenty potwierdzająceprzynależność do właściwej izby samorządu zawodowego orazposiadanie uprau,rrień do
kierowania robotami budowlanymi przez osoby skierowale przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicmego, odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanyni, o których mowa w Rozdziale 5 pkt. 6 ppkt. 3)
lit. b) SIWZ,

ll.W prąpadku wybrania oferty Wykonawcy zamierzającego realizować zamówienie zudzińęm podwykonawców mają
zastosowanie przepisy Rozdziału 15 niniejszej SIV/Z,

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamięrza powierzyć
Podwykonawcom i podaniaprzez Wykonawcę firm Podwykonawców (Zalączniknr 1 do SIWZ)
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowięnia na roboty budowlane zamlerzający zawrzeć umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązffiy, w trakcię realizacji zamówienia publiczrego
na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czw podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcię umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z
projektem umowy.
W sytuacji, o której mowa w pkt. 3 powyżej, ZamawiĄący, zgodnie zaft.36 ba ust. l ustawy Pry,może ządać odWykonawcy
przedstawienia wraz z projektem umowy o podwykonawstwo oświadczenia, o któryrm mowa w art.25a ust. l ustawy Pzp,
dotyczącego przesłanek wykluczeniazpostępowania w odniesieniu do wskazanego w umowie Podwykonawcy, wlpełnionego
w zakresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik Nr 3 do SIWZ - punkt III i IV
oświadczenia) oraz dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy tj.: aktualnego
odpisu z właściwego rejestru lub z cęntralnej 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 l
ustawy Pzp. Ieżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec tego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca
będzie zobowiązany zastąpić tego Podwykonawcę lub nezygnować zpowierzenia wykonania części zamowienia
Podwykonawcy. Zasady opisane w zdaniach poprzedzających stosuje się odpowiednio wobęc dalszych Podwykonawców.

W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) będzie zamierzałrealizować przedmiot umowy
zudziałęm Podwykonawców, ma on obowiązek w trakcie realizacji zamówienia publicznego przedłożeniaZamawiającemu
projekfu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy o podwykonawstwo
oraz w projekcie jej znian nie mogą być sprzecznę z wymogami SIWZ, a z projektów tych musi wynikać w szczególności:

a) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącmie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług,
które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartąpomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

b) terminy realizacji,

_).

4.

5.
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c) termin zapłaty wyrragrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszęmu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

d) sposób romviązania umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą w przypadku rozwiązania umowy w sprawie
zamówienia publiczrego,

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przędmiotu Umowy o podwykonawstwo,
nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązari do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie
dokumentóq oświadczeń i wyjaśnień dotyczącychrealizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie możę zawierać postanowień:

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaĘ przez Zamawiającego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzęnia Podwykonawcy;

b) uzależmiających zwrot kwot zabezpięczętia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia na|eSego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

ZamawiĄący, w terminie 14 dni od przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, atakżę projektu jej zmiany zgłosi pisemnę zastrzężęnia do tej rrmowy i jej zmiany, w przypadku, gdy:

l) nie spełniawymaga,h określonych w Specyfikacji Istotnych WaruŃów Zamówienia,
2) termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niz oheślony w pkt. 5 1it. c) niniejszego RozdziŃu SIWZ,

3) nie spełnia wymagań określonych w pkt, 5 i 6 niniejszego Rozdziału SIWZ,

Niezgłoszenie przęz Zamawiającego w formię pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także proj ektu j ej zmiany w terminie, o któryłn mowa w
plł.7 powyżej, będzie jednoznaczne z akceptacją tego projektu, jak równiez projektu jej miarry przez Zamawiającego.

Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są robofy budowlane i jej zniany w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

l0. ZamawiajQcy, w terminię 14 dni od przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlanę i
jej nńany, zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zrrriany, w przypadkach, o których mowa w pkt. 7
powyżej.

l l. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o którym mowa w pkt. l0 powyżej, będzie jednoznaczne z
akceptacją tej umowy i jej zmiany przezZamawiającego.

12. Wykonawca ma obowiązekprzedl<ładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zrnian, w terminie 7 dni od
dnia ich zawarcia, jeżęli ich wartość jest większa niż 50.000,00 zł,

13. W przypadku, o którym mowa w pkt. 12 powyzej, jeżeli termin zapłaty wlmagrodzenia będzie dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy faktrrry lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszęmu
Podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający w terminie 7 dni od przedłozenia umowy o podwykonawstwo i jej aniany,
której przedmiotem są dostawy lub usługi, poinformuje o tym Wykonawcę wzywając go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa wę wzorze umo}\y, stanowiącej Załączniknr 7
do SIWZ,

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

I5.ZamawiEący może zażądać od Wykonawcy nierwłocznego usunięcia z teręnu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, zlłorym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może
usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na kosź Wykonawcy.

l6,Powierzenie realizacji zadań innęmu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta
zaakceptowana przęz ZarnawiĄącego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana zawartej umowy, w tl.m zmiana
zakresu zadń określonych tą umową wyrnaga ponownej akceptacji Zanawiającego zgodnie z zasadami określonymi w
niniejszym Rozdziale SIV/Z.

l7.Zlecenie części robót budowlanych lub dostaw i usług ujęĘch umową odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom
(Podwykonawcom) wyszczególnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, może mieć miejsce, gdy:

7.

8.

9.
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a) nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosźów,

b) nie ulegnie zmianom zakres robót lub usług stanowiący przedmiot zamówienia.

l8.Jeżeli zmiana albo rezygtacja z Podwykonawcy doĘczy podmiofu, na którego zasoby Wykonawca powoĘwał się, na
zasadach określonych w art.2Żaust l ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udzińu w postępowaniu, Wykonawca
jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spehria je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoĘwał się w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia.

l9.Zapisy niniejszego Rozdziału SIWZ nie naruszają praw i obowiązków ZamawiĄącego, Wykonawcy, Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647| ustawy z dniaZ3 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny.

Z},Szczegółowe zapisy dotyczące sposobu zawierania umów z Podrvykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz zasady
ponoszenia odpowiedzialnościzazapłatę wyragrodzeniazaroboĘ budowlane rłrykonane przezPodwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę zostŃy uregulowane we wzarze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

Zamawialący będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia
zabezpieczenianależytego wykonania rrmowy w wysokości 5 Yo ceny ofertowej brutto podanej w ofercie,
Zabezpieczenie nalery.tego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredltowej, z tym że zobowiryanie

kasy jest zawsze zobowięaniem pienięznyn;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) 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 Rozrłoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z2016 r. poz.359 ze zm.),

Zńezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pienięmej powinno zostać wpłacone przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego nr: 96 1020 3088 0000 8802 0005 7075 prowadzony przezPKO BP S.A. I o/Leszno.

W prąpadku, gdy Wykonawca lvnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z
treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznaczrlie wynikać zobowiązanie Gwaranta (banku, zakładuubezpieczeń)
do zapłaĘ, do wysokości określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwaruŃowo, na pierwsze żądanie
ZarnawiĄącego zawierające oświadczenie, że zaistńaĘ okolicmości związane z niewykonaniem lub nienaleĄ§łn
wykonaniem umowy, oraz tęrmin obowiązywania gwarancji i termin oraz miejsce zwrofu gwarancji,

UWAGA! Gwarant nie możeuzależmiać wykonania obciążającego go świadczęnianarzęczZamawiĄącego od zachowania
jakichkolwiek innych rygorów poza ńożeniem przez Zamawiającego gwarantowi pisemnego oświadczenia, w który,rn
zawartejest żądanie wypłacenia ontaczonej kwoty pieniężnej na mocy udzielonej gwarancji (np. rygorem powodującym
wadliwość złożonego dokumentu będą zapisy §pu: w celu identyfikacji żądanie zapłaĘ naleĘ przesłać za pośrednictwem
banku prowadzącego rachunek beneficjenta, bank musi potwierdzić, że podpisy złoźone na żądaniuzapłaĘ należą do osób
upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu beneficjenta; dołączyć wykaz niewykonanych lub nienaleĘcie
wykonanych robót, nieusuniętych czy nienaleĄcie usuniętych wad lub usterek, kopie podpisanych protokołów odbioru
lub faktur; gwarant gwarantuje beneficjentowizapłatęzazobowiązaniazwyłączeniem karumownych i odsetek; gwarancja
wygasa czy zobowiązanie z §tułu gwarancji ulega zmniejszeniu w przypadku zapłacenia przez Wykonawcę kar
umownych; kwota gwarancji ulega zmniejszeniu w miarę wykonywania przedmiofu umowy; oświadczenie beneficjenta,
ze pomimo skierowania pism wzywających Wykonawcę do usunięcia wad lub usterek, Wykonawca ich nie usunął; gwarant
jest zwolniony zrealizacji gwarancji na skutek dzińafl wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, manifestacji, rewolucji,
wewnętrznychzamieszek, aktów terroru, sabotuillł, działania energii jądrowej, iĘ.; orazlnle tym podobne).

W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form
zaberyieczenia, jednak zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowantem ciągłości zabezpieczenia ibez
zmniej szenia jego wysokości.

Zamawiający dokona zwrofu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w następujący sposób:

1) 70 oń wartości zabezpleczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należy cie wykonane,

2) 30 7o wartościzabezpieczenia zostanie zatrzymunęprzezZarlawiającego nazabeąieczęnięroszczenz$tlfurękojmi
zawady, kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi zawady.

7. Pozostałe warunki dotyczące zabezpieczenia naleĄrtego wykonania umowy okręślonę zostńy we wzorzę umowy,
stanowiącl,rn Załącznik nr 7 do SIWZ.

4.

5.

6,

MoSIR.8.2018 Strona 24 :28

Rozdział 1ó -



6.

MosiR.8.2018

BUDowA KoNENTERów KULTURy _ MIEJsCE spoTKAŃ nłrooycrr

2.

J.

1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamowienia publicznego na
warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

ZakaĄe się zmian postanowień zawartej umowy w stosuŃu do treści oferly, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy chyba, że zachodzi co najmniej jednaz okolicmości zawaĘch w § 17 wzoru umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leĄ w interesie publicznym, czego
nie mozna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moze odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyzszych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawcamoże żądać jedynie wynagrodzenia
nalemego mu z ty,tułu wykonania części umowy wykonanej do dnia odstąpienia.

Umowa na wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który speŁri wszystkie postawione
wymagania i którego oferta zostanie wybrarra jako najkorzystniejsza,
O miejscu i terminię zawarcia umowy Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę pismem powiadamiającym o
wyborze jego oferty.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
oraz wniesione zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy,7.

1. Odwołanie przysługuje wyłącnlie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówięnia lub zaniechania czlmności, do której Zarnawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy Pzp.

Odwołanie przysługuj e vryłącmie wobec czynności:2.

określenia waruŃów udziału w postępowaniu;

wykluczenia odwofującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

odrzucęnia oferty odwołuj ącęgo;
opisu przedmiotu zamówienia;

wyboru najkorzystniej szej oferty.

3. Odwołanie powinno wskazyłać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z
przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięńe przedstawienie zarnltów, określać żądanie oraz wskazlłłać okoliczrości
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4.

5,

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego ceĘfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołarria w taki sposób,
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego tęrminu. Domniemywa się, iż Zarlawiający mógJ zaponać się
z treścią odwołania przed upĘrvem terminu do jego wniesienia, jezeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed up§rvem terminu
do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicmej.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia - jeżeli zostŃy przesłane w sposób określony w art. l80 ust, 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie l0 dni
- jeżeli zostaĘ przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzonę w Ębie przetargu
nieograniczonego, tak,że wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od
dniazamięszczęnia ogłoszenia w Biuletyrie Zamówien Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówieniana
stronię internetowej.

Odwołanie wobec czyrności innych niz określone w pkt 6 i 7 niniejszego Rozdziału SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od
dnia, w któr5rm powzięto lub przy zachowaniu należrytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

7.

a)

b)

c)

d)

e)

6.

8.
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9 , Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze ofeĘ najkorzystniejszej,
odwołanie wnosi się nie pómiej niż w terminie:

a) 15 dni od dniazamięszczęttaw Biuletyrie Zamówięn Publicmych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamięścił w Biuletynie Zamówieh Publicznych
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. W prąpadku wniesięnia odwołania po upłlłłie tęrminu składania ofert bieg terminlzwiązania ofertą ulega zawieszeniu do
czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

11, Wykonawcamożę zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrą-,rnania kopii
odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozsttzygnięcia na korzyść sfrony, do której
przystępuje. Zg)oszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicmym weryfikowanym za pomocą waźmego kwalifikowanego
certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie,

12. Wykonawcy,którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli
mają interes w tlłn, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

13.Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie pózniej niż do czasu
otwarcia roąrary.

14.Iężęlikoniec terminu do wykonania c4mności przypadana sobotę lub dzięń ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia
następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy,

15.W sprawach nieuregulowanych w niniejszyn Rozdzialę SIWZ mają zastosowanie przepisy Działu VI ustawy - Prawo
zamówięń publicznych.

1 . Zamaw tający informuj e, że nie przewiduj e zaw arcia umowy ramowej.

2. Zamawiający informuje, że nie przewiduje aukcji elektroniczrej.

3 . Zamawiający informuj e, że nie przewiduje ustanowienia dlmamicmego systemu zakupów.

4. Zamawiający informuje , że nie przewiduje zwrofu kosźów udziału w postępowarriu.

5, Zamawiającyinformuje,żenieprzewidujewymagan,októrychmowawart.29ust.4ustawy.

6. Zamawiający informuje, że wpaga wnięsienia zabezpieczeniana\eż7Ąego wykonania umowy.

7. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielania zaIiczekfiapoczet wykonania zamówienia.

8. ZamawiĄący informuje, że przedwszczęciem przedmiotowego postępowaniaptzetargowego nie przeprowadzono dialogu
techniczrego.

Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 roryorządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób ftzycznychw związkuzprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwutakich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L l19 z04.05,2016, sfr,
1), dalej ,,RODO", informuję, ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie, ul. Strzelecka 7, 64-100
Leszno e-mail: sekretąriat@mosirleszno.pl, tel: 65 520 56 40;
inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji jest Pani/Parri Krzysztof Kozik,
kont akt : inspekt or@r o do- krp. pl tel. : 7 9 2 3 0 4 0 4 2 ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwięanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicmego oznaczonego znakiem sprawy MOSIR8.20I8 prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;
odbiorcami PanilPana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art,96 ust. 3 ustawy z dniaZ9 stycznia2D}4 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z2017 r.poz.1579 i 20l8), dalej ,,ustawa Pzp";
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Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.97 ust, l ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończęnia
postępowania o udzielenię zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekacza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Pani{Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, ,nviązanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wytikają zustawy Pzp
w odniesieniu do Pani,/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie
do art.22 RODO;
posiada Pani,lPan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani,/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzężęnięmprzypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO {'*'ś,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy lzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych PanilPana dotyczących fiarusza przepisy RODO;

nie przysfuguje Pani/Panu:
w związku z art. 1'7 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art.2l RODO prawo sprzeciwuo wobec przetwarzania danych osobowycho gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

nr l formularz ,,OFERTA" (składa każdy Wykonawca wraz z ofertą),

rr 2 formularz,,OŚWIADCZENIE" Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (składa każdy
Wykonawca \Ąr az z ofertą),

nr 3 formularz ,,OŚWIADCZENIE" Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (składa każdy
Wykonawca wraz z ofertą),

nr 4 formularz ,,OŚWIADCZENIE" o prr5maIeimości lub braku pr4malemości do gupy kapitałowej (składa
Wykonawca w terminie 3 dni od umieszczenia na stronie internetowej informacji, o któĘ mo\rya w art. 86 ust. 5
ustawy Pzp),

nr 5 formularz ,,WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH" (składa Wykonawca na wezwanie Zarnawiającego),

nr 6 formularz ,,WYKAZ OSÓB" (składa Wykonawca na wezwanie Zamawiającego),

nr 7 wzór umowy,

nr 8 dokumentacja technicma:

- projekt budowlany branĄ budowlanej, elektrycznej, sanitarnej i drogowej,

- projekt wykonawczy branĘ budowlanej, elektrycznej, sanitarnej i drogowej,

- STWiORB branĘ budowlanej, elekĘcznej, sanitarnej i drogowej

- przedmiar robótbranży budowlanej, elekĘcznej, sanitamej i drogowej

nr 9 . formularz ,,OŚWIADCZENIE" wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
nr l0 - pozwolęnie na budowę
nr l1 - opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków

Sporządził
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Ęrektor Miejski@

MlEJ§Kl
CŚRODEK SPORTU l REKREACJI
64-100 LESZNO, ul. Strzelecka 7

tel 65-520-56,40, fax 65-520,56,11
PKO BP S.A, Leszno
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