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NIODERNIZACJA LODOWISKĄ _ BUDOWA ZADASZENIA

zamawiający:

Miejski Ośrodek Spoftu i Rekreacji
64-100 Lęszno. ul, Strzelecka 7

tel. (65) 520 56 40
fax. (65) 520 56 l l
NIP: 697 22 59 898
REGON: 4l1050445
e - mail: sęketariat@mosirleszno.pl
godziny urzędowania: poniedziałek piątek 7.00 l5.00
zwany dalej ,,Zamawiającym" zaprasza do udziału w postępowaniu o udzięlęnie zamówięnia publicznego pn.:

. Modern ixacja lodowiska - budol,a zadaszen ia"
zgodnie z wymaganiami okeślonymi w niniejszej Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej ,,SIWZ".
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem MosiR.14.2018. Wykonawcy powinni we
wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycmia 2004 roku - Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z2017 r.,poz. 1579 ze zm.). zwanej dalej ,,ustawą" oraz \y sprawach nieuregu|owanych ustawą, przepisy
ustawyzdnia23 kwietnia 1964roku Kodeks cywilny (t, j.Dz.U.z2017 r. poz.459 ze zm.),
Postępowanie o udzielenie Zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczon€go na podstawie art. 39 i nast.
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo ZamóWień pub|icmych (t. j, Dz,U.z2017 r.,poz.1579 ze zm.) o wartości poniźej
kwot okeślonych na podstawie art. l I ust. 8 ustawy.

Przedmiotęm zamóWieniajest projekt, dostawa i montaż haIi pneumatycznej na lodowisku }Y mi€jscowości Leszno przy
ul. l7 Stycznia 68, na dzialce o nr geod.9 oraz l/5.

Oznaczęnie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV
7l3200000 7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

712200000 - 6 - usługi projęktowania architektonicznego

45223800 4 - montaż gotowych konstrukcji

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie hali pneurnatycznej wraz z niezbędną inlTastruktulą
techniczną. Hala pneumatyczna będzje stanowić zadaszenie lodowiska o wymiarach 44x27 metrów położonego w Lesznie
przy uIicy l7 Stycznia ó8 zlokalizowanego na działkach nr 9 oraz l/5.

2,1 Właściwości i parametry funkcjonalno-użFkowe hali.

Planowana hala pneumatyczna będzie stanowić ZadaSZenie istniejącego lodowiska. Hala będzie montowana i demontowana
każdego roku. Przewidywany okres funkcjonowania hali pneumatycznej to okes od listopada do marca kżdego loku. Hala
będzie użytkowana maksymalnie przez 150 osób. Dostawca hali musi posiadać ękspęnyzę tęchniczną Inst}tutu Techniki
Budowlanej Iub inny akredylowany instytut budownictwa lub pożamictwa, który potwierdza bezpieczną ewakuację osób z
hali. Ekspertyza musi potwierdzać, iż mimo braku konsffukcji do awaryjnego podwieszenia powłoki pnęumatycznej halajest
bezpieczna dla jej uźytkowników.

W skład hali pneumatycznej wchodzą takię elementy jak drzwi wejściowe 2 sźuki, brama wjazdowa dla rolby 1 sztuka,
oświetlenie, system grzeWczo-nadmuchowy stały i awaryjny system podtrzymania ciśnienia, system kotew.

Hala pneumatyczna składa się Z systemu podwójnej membrany tj, pomi€dzy dwie Warstwy wytrzymałych materiałów
wdmuchiwane jest golące powietfze, generowane przez system grzewczo-nadmuchowy. Hala pneumatyczna będzie
przywierdzona do podłoża system kotew.

l.
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Wymagane dokumenty dotyczące hali pneumatycznej:

a) Dokument wydane przez Inst},tut Techniki Budowlanej lub inny aked5,towany instlut budownictwa lub
pożamictwa potwierclzający bezpieczeństwo przeciwpożarowe i ewakuacji osób (dla ilości l50 osób) z
hali pneumatycznej pomimo braku konstrukcji do awaryjnego podwieszenia powłoki pneumatycmej,

b) Kaftę techniczną Systemu grzewczo-nadmuchowego potwięrdzoną pIZeZ producenta potwierdzającą
spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technicznych oraz potwierdzającą okes gwarancji wymagany
dla przedmiotorr e.j inwestlcji.

c) Atesty lub cefiyfikaty potwięrdzające trudnozapalność systemu powłok.

Dane techniczne:

Wymiar lodowiska do przykycia - 44 x2'l mętrów

Wysokość projektowanej hali 8 12 metrów

Moc grzewcza pieca - od 200 do 250 kW

Rodzaj palnika - gazowy dla gazu GZ 4I.5

2.2 opis wymagan Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.2.I Zabes prac:

- wykonanie wielobranźowego projektu budowlanego i wykonawczego dla całości inwestycji wraz ze specyfikacją
techliczną wykonania i odbioru robót budow|anych,

- przeprowadzenie procesu budowlanego, postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych i
przeprowadzenie budowy,

- budowa tj. dostarczenię i zamontowanie hali pneumatycznej wtaz z dtzwiami i systemem kotew

- wykonanie systemu grzewczo-nadmuchowego

- wykonanie wewnętlznej instalacji oświętleniowej wraz z zęwnętrzną instalacją e|ektryczną oraz włączeniem do
istniejącej sieci elektrycznej,

- Zamontowanie systemu nagłośnienia Z uwzględnieniem istniejącej inflastluktuly

- po zakończeniu prac budowlanych należy spolządzić dokumentację powykonawczą oraz inwentaryzację geodezyjną
2 egz.

Do obowiąków Wykonawcy należy złożenie kompletnego wniosku do Wydziału Architektury, Planowania Przestrzennego i
Budownictwa Urzędu Miasta Leszna o zgłoszeniu realizacj a zadania oraz uzyskanie postanowienia o przyjęciu zgłoszenia przed
rozpoczęciem robót,

Zamawiający wymaga aby przy wykonywaniu prac budowlanych stosować Wyroby, któIe zostały dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy powinny być wykonane W standardzię i
zgodnie z obowiazującymi normami,

2,2,2 Wymagania dotyczące rozwiązań architektoniczno-konstrukcyjnych i techlologicznych

Hala pneumatyczna stanowiąca sezonowe zadaszenie lodowiska składa się z powłoki z podwójnej membrany, między które
wdmuchiwane jest w sposób ciągły powietrze poprzez systęm grzewczo-nadmuchowy. Hala pneumatyczna będzie
prz}twierdzona do podłoźa systemem stalowych kotew gruntowych. Hala pneumatyczna musi posiadać następującę elementy o
wskazanych parametrach technicznych.

Dla hali bezlinowej:

a) System powłok

Powłoka zadaszenia składa się z dwóch warstw , wypełnionych wewnątrz ciepłym powietrzem. Powłoka wykonana
z materiałów o podwyźszonej ż}avotności iwytrzymałości włókna, system zapobiegający wchłanianiu brudu,

Materiały posiadają atest trudnopalności: DIN 4102: Bl Powłoka zabezpieczona jest przed czynnikami
biologicznymi, chemicznymi i UV

Powłoka wyposaźona jest W:
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- rękaw do śluzy Węjściowęj

- Iękaw do drzwi

- wloty nadmuchowe

- Wlot obięgu Zamkniętego

- system przępustów powietrza między membranami

- system mocowań z fartuchami

b) System grzewczo nadmuchowy

System grzewczo nadmuchowy musi zapewnić w}łworzenie ciśnienia oraz utrzymanie ciśnienia wewnątrz hali
pneumatycmej. Wymagane ciśnienie w hali na poziomie ok. 300 Pa. Dmuchawy napędzane silnikami elektrycznyrni.
Ogrzewanie powietrza tłoczonego do hali zapewnia piec gazowy w),posażony w automatyczny system kontloli ciśnienia i
tęmperatury oraz termostat bezpieczeństwa. W celu zapewnienie odpowiedniej wentylacji hali, powietrze cyrkulujące wewnątrz
hali musi być mieszane z powietrzem zewnęrznym, System glzewczo-nadmuchowy należy w)posażyć w zasilanie awaryjne,
którę w trakcię awarii dostawy prądu zapewni utrzymanie odpowiedniego ciśnienia w hali.

Pammetry techniczne zalęcane:

- moc czvnna - od 200 do 250 kW

- wydajność wentylatora - min 14.400.m3/h

- Silnik elektryczny - min. 5.5 kW

- Zasilanie - 400 V 12 A 50Hz

- Sprężenie

- Palnik

- min 300 Pa

- gazowy

c) Drzwi

Wszystkie drzwi zastosowane w hali pneumatycznej muSZą posiadać odpowiednie elementy łączące i właściwości zapewnia.jące
prawidłową pracę przy ciśnieniu na poziomie 300 Pa wewnątrz hali. Drzwi wejściowe powinny być zaprojektowane od strony
zachodniej z uwzględnieniem istniejącego ogrodzenia obiektu o wymiarach nie mniejszych niż l90x2O0x200 cm. Dodatkowo
halę należy w}posaźyć w bramę transportową o wymiarach 250x300 cm umożliwiającą wjazd rolby,

d) Systemoświetleniowy

Do oświętlęnia hali należy uźyć lamp typu LED. Projektory oświetlające zamontowane winny być Zamontowane na powłoce
hali. Bezpośredni system oświetlenia, zapewniający niskie Zużycie energii elektrycznej, a także natężenie śWiatła min. 200 lx.

e) System specjalistycznych kotęw

Powłoka hali prz}twierdzana jest do podłoża za pomocą samostabilizujących kotew ziemnych rozmieszczonych na pełnym
obwodzię,

2.2.3 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej

Zamawiający wymaga od Wykonawcy sporządzenia dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wysokiej jakości rozwiązan
lunkcjonalno uź},tkowych i estetycznych oraz dających gwarancję trwałości wykonywanych robót budowlanych.
Dokumentacja zostanie sporządzona i przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej i e|ektronicznej w ilości oraz
programach określonych w umowie. Dokumentacja powinna zawierać,.

- mapę do celów projektowych,

- wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje niezbędne do przeprowadzenia inwestycji,

- wszelkie niezbędne opracowania wynikające z pozyskanych warunków, opinii i uzgodnień branzowych

- wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Termin realizacji prac projektowych tj . przekazanie Zamawiającemu opracowanej dokumentacji pĄektowej w celu uzyskanie
niezbędnych decyzji administracy.jnych umoźliwiających realizację inwestycji tj. zaświadczenia o braku sprzeciwu organu
wobec zgłoszenia zamiaru wykonanie robót budowlanych zostanie okeślony w umowie. W przypadku wskazania braków przez
organ prowadzący postępowanie administracyjne Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia stosownych zmian i
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uzupęłnięń w tęrminię wskazanym przez organ. W przypadku nie zrea|izowania powyższego, Zamawialący uzna to za
wykonanie zlecenia niezgodnie Z należ}tą starannością, ze skutkami Wynikając}mi Z ustawy Prawo zamóWień publicznych.

2.2.4 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

Przędmiot zamówięnia zostanię zręalizowany z materiałów Wykonawcy. W ramach puekazania placu budowy zmawiający
przekaże Wykonawcy część terenu niezbędnego do wykonania zlecenia. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia
odpowiedzialności od następstw i za w},niki działalności w zakresie:

- organizacji robót

- zabezpieczenie osób trzęcich

- ochrony środowiska,

- walunków BHP,

- zabezpleczenla terenu robót,

- Zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do telenu od następstw prowadzonych robót,

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych muszą spełniać wymagania polskich
przepisów prawa a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że Zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z
ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawlający przewiduje bieżącą kontrolę rłykonlrłania
robót. W celu zapewnienia wspóĘracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót Zamawiający przewiduje
ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów oraz inspektora nadzoru inwęstolskiego.

Kontroli będą podlegały w szczególności:

- rozwiązania projektowe,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu olaz
zgodności parametróW Z danymi Zawańymi w projekcie,

- wyroby budowlane lub elementy w}tworzone na budowie,

- jakość i dokładność wykonywania prac,

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,

- sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót oraz umowa,

Zamawiający ustala następujące rodzaję odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakyciu (w trakcie wykonywania robót),

- odbiór końcowy (przekazanie Zamawiającemu gotowego do eksploatacji zadaszanego lodowiska

3, Część informacyjna

Zamawiający oczekuje, że otrzyma przędmiot zamówienia zarówno w obszarze projektowania jak i wykonania zgodnie z
podpisaną umową. Planowany obiekt, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane wymaga sporządzenia dokumentacji
projektowej w zakresie niezbędnym dla dokonania zgłoszenia zamiaru budowy ha|i pneumatycznej wraz z urządzeniami
budowlanymi, Hala pneumatyczna będzie stanowic przykrycie lodowiska położonego na działce ewidencyjnej nr 9 oraz I/5
przy ulicy 17 Stycznia 68 w Lesznię. Zamawiający ma prawo do dysponowania nieruchomością na celę budowlane.

4. ogłoszenie o przetargu Zostanie zamieszczone na stlonie intemetowej www.mosirleszno.pl ofaz
http:/,/mosirleszno,bjo.gov,o]/ oraz są dostępne w biurze prowadzącego postępowanie (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
ul. Strzęlecka 7,64 l00 Leszno).

5. Przy wykonawstwie oraz odbiorzę robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania okeś|one w
projekcie budowlanym, specyfikacjach technicznych i polskich normach z uwzględnieniem poniższych warunków do Ww
dokumentów.

6. Wykonawca do wykonania zalnówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach
okreś|onych w ustawie z dnia l6 kwietnia 2004 r. o w),robach budowlanych (tj. Dz. U. z2016 r., poz. 1570).

1, Zamawlający dopuszcza Zastosowanie materiałów i vządzeń technicznych oraz elementów wyposaźenia równoważnych
opislrvanym w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz STWiORB,
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Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego w w/w dokumentach jest
obowiązany wykazać, żę oferowane przez niego materiały, urządzenla techniczne i elemęnty wyposażenia spełniają
wymagania okeślone przez Zamawlającego oraz obowiązany jest uzyskać na ich zastosowanie akceptację Zamawiającego i

Inspektora Nadzoru danej branży.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy mateliału, urządzęnia
technicznego lub elementu wyposażenia, to charakteryzujące tak opisany materiał, urządzenie techniczne lub element
wyposżenia parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i celtyfikaty stanowią warunek równo\,,,a:żności dla
rozwięań zamiennych.

Należy przyjąć, źę Wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiałóW zaproponowanych i
Występujących w dokumentacji przetargowej towarzyszą wyazy ..lub równowżny", co oznacza, że dopuszcza się
zastosowanie wządzeń i mateliałów o cechach nie gorszych niż opisywane w niniejszym dokumencie, tj. spełniających
wymagania techliczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w specyfikacji lub lepsze. Wykonawca,
który zdecyduje Się stosować urządzenia i mateliały lóWnoważne opisy.lvanym w dokumentacji, obowiązany jest wykazać,
że ofęrowal7ę pfzęz niego urządzenia i materiały spełniają wymagania okeślone w załączonych do SIWZ dokumentach.

l0. Powstałe podczas prowadzenia robót odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z
przepisami ustawy z dnia l4 grudnia 20l2 r. o odpadach ( tj. Dz, U, z2016 t. poz. 1987 ze zm.) i jej kosa uwzględnić w
cenie ofęftowej.

l l. Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną cęną ofęrtową obejmuje takźe:

l) organizację i zagospodarowanie terenu robót oruz zaplecza robót, oraz wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra lnftastruktuy z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia otaz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr l20,
poz. I 126),,

ustanowienie Kięrownika 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 współpracy z Inspektorami Nadzoru
poszczególnych branżi Zamawlalącym protokołów z rad budowy;

nie dopuszcza się gromadzenia i przechowl.wania na tęręnie budowy jakichkolwiek materiałów porozbiórkowych;

obsługę geodezyjną, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów oraz
wykonanie dokumentacji powlkonaltczej:

właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w okresie realizacji przedmiotu zamówienia ażdo zakończęnia
i odbioru końcowego;

ubezpieczenie budowy i robót z §,tułu szkód, któIe mogą zaistnieć w związku z okeślonymi zdarzeniami losowymi
oraz od odpowiedzialności cywilnej:

organizację min, l raz na dwa tygodnie posiedzeń koordynacyjnych - tzw. rad budowy wraz z udziałem w nich
upoważnionego przedsta\łiciela Wykonawcy, przedstawicieIa Zamawia.jącego, Kierownika Budowy i Kierowników
Robót, Inspektorów Nadzoru. Terminy rad budowy należy uzgodnić z Zamawiającym. Ponadto Przedstawiciele
Wykonawcy są zobowiązani do uczestniczenia w tzw. naradach technicznych na każde żądanie Zamawiającego;

szkolenie osób zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia w zakresie przepisów BHP;
po zakończeniu robót doprowadzenie terenu przyległego do telenu robót do stanu pielwotnego, demontaż obiektów
tymczasowych olaz uporządkowanie terenu;

bieżące utrzymanie czystości na telenie prowadzonych robót;

wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badań laboratoryjnych potwierdzających
uzyskanie dla badanych elementóW parametróW technicznych wymaganych dokumentacją budowlaną i
specyfikacjami technicznymi, Badania laboratoryjne muszą być wykonywane przez uprawnione laboratoria
nieza|eźne W stosunku do Wykonawcy;

ęwentualne inne koszty, którę Zdaniem Wykonawcy trzęba ponieść W związku z realizacją zamówienia;

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancjijakości i rękojmi na wykonane loboty i wbudowane
materiały, wyroby i urządzenia na zasadach opisanych w Rozdziale l3 pkt, 1 ppkt 3) SlWZ.
Udzielona przez Wykonawcę rękojmia i gwarancja jakości nie może uniemożliwiać zamawiającemu oraz
innym podmiotom (za zgodą Zamawiającego) realizacji nowych zadań inwestycyjnych, w szczególności:
budowy przylączy, modernizacji sieci, usunięcia awarii, montażu urządzeń itp. Zamawiaiący zobowiązuje się
każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwi€k robót na terenie objętym niniejszym zamówieniem
pub|icznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robót i t€rminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo
ucze§tniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od
Zamawiającego wynagrodzenia.

w przypadku wy§tąpienia, w okresie obowiąZywania gwarancji, konieczności wykonania napraw
niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegó|ności wynikających z powodu dzialań osób trzecich),

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

l0)
ll)

12)

l3)
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Wykonawca uprarvnia Zamawiającego do przeprowadzenia niezbędnych napraw, z zastrzeżeniem, że
Zamawiający każdorazowo, przed dokonani€m jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym
zamówieniem publicznym, poinformuje Wykonawcę o rodzaju robót iterminie ich realizacji. Wykonawca
ma prawo zlożyć ofertę cenową lub w przypadku wyboru innej of€rty uczestniczyć w trakcie realizacji robót
i prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie możę żądać od Zamaw iającego wynagrodzenia. W takiej
sytuacji Zamawiający nie traci uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji

]2, Do obowiązkóW Wykonawcy naleźy ponadto:

l) Protokolarne przejęcie terenu budowy od Zamawiającego.

2) Usuwanie w określonym przez ZalTawiaJąCego i Inspektorów Nadzoru terminię wszęlkich stwierdzonych
nieprawidłowości.

3) Wykonywanie poleceń i wskazówek lnspektolów Nadzolu.

4) organizowanie robót W uzgodnieniu z Inspektorami Nadzoru tak, aby Z tego t}tułu nie było zbędnych przęrw w
realizacjirobót,

5) Rozpoczęcie prac niezwłocznie od dnia przekazania terenu budowy,

6) Przestrzegania zasad BHP oraz planu BIOZ.

7) Najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoźenie Zamawiającemu dokumentów potwieldzających uprawnienia
osób uczestniczących w realizacji zamówienia, o których mowa w Rozdzialę 5 pkt. 6 ppkt 3) lit, b) niniejszej SIWZ.

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

9) Opracowania harnonogramu realizacji robót i jego aktualizacji na kaźde polecenie Inspektorów Nadzoru lub
Zamawiającego. Harmonogram oraz jego aktualizacje należy pzedstawiać Inspektorom Nadzoru poszczególnych
branż w celu zaopiniowania i akceptacji, Pierwszy harmonogram do akceptacji lnspęktolów Nadzoru wszystkich
branż należy przekazać w terminię 5 dni od daty podpisania umowy. Aktualizacje należy składać w terminie 7 dni
od wezwania przez przedstawicieIa Zamawiającego.

10) Uzyskanie pozwolenia na uż}tkowanie obiektu.

l l ) Usuwanie z telęnu budowy osób i sprzętu niezwiązanych z realizacją zadania,

12) Uczestniczenie w radach budowy Kierownika Budowy olaz Kierowników Robót, którzy przedstawią
zaawansowanie robót oraz sprawy, które wymagają rozsrzygnięcia przez Inspektorów Nadzoru i przez
Zamawiającego, w szczególności nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania
zamówienia,

l3) Dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót w terminach określonych przęz
Inspektora Nadzoru danej branży.

l4) Wykonanie na polecenie Inspektorów Nadzolu prac niezbędnych ze wzg|ędu na zaglożęnię życ|a i bezpieczeństwa
osób Iub zabezpieczenie przed awarią, zawiadamiając o tym niezwłocznie Zamawiającego.

l5) Uczęstniczenię w przeglądach gwarancyjnych (planuje się jeden przegląd rocznie). Nieobecność Wykonawcy nie
wstrzymuje plzeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół
przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwanien do usunięcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w określonym przez
ZamaWiającego telminie.

16) Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych w terminie okręślonym przez Zamawiającego.

l3. W przypadku, gdy termin ważności polisy, o której mowa w Rozdziale 6 pkt.7 ppkt l) lit. b) SIWZ upływa przed terminem
zakończenia robót objętych niniejszym zamówieniem, wówczas wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do
plzedstawienia Zamawiającemu nowej polisy przed upływem waźności polisy poprzedniej. Nie dokonanie powyższego
będzie stanowiło podstawę do Wstrzymania robót z dniem upływu ważności polisy i naliczania kar umownych za
spowodowanie przerwy w realizacji zarnówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy do czasu przedstawienia
Zamawiającemu nowej polisy.

14. Przekazanie terenu budowy nastąpi w telminie do 7 dni ka|endarzowych od dnia podpisania umowy. Za ewentualne
opóźnienia w przekazaniu terenu budowy wynikłe z przyczyn leźących po stronie Zamawiającego wybranemu Wykonawcy
nie beda przlslugiwal; żadne roszczenia.

l5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczki.

l6.Zamawiający nie dopuszcza możliwości częściowego lakturowania robót. Zasady odbioru końcowego oraz sposób
lozliczer'ia zawartę zostały w zapisach wzoru umowy, która stanowi Zalącznik nr 7 do SIWZ.

l7, PodStaWą do wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w
obecności lnspektorów Nadzoru, Kierownika Budowy, Kierowników Robót, Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego
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podwykonawcy plotokół odbioru robót. Załącznikiem do protokołu odbioru robótjest kosźolys powykonawczy sprawdzony
i zatwieldzony plzez lnspektora Nadzoru lnwestorskiego.

l8. Naleźność za wykonane roboty będzie uregulowana przez Zamawiającego przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych
od daty otrzymania poprawnie Wystawionej i zgodnej z umową faktury VAT.

l9.Odbioru końcowego robót dokona Zamawlający i wyznaczeni ptzez Zamawiającego przedstawiciele w obecności
Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, Kierownika Budowy i Inspektorów Nadzoru, w ciągu l4 dni od
daty pisęmnego zgłoszenia ich do odbioru, przy czym Zgłoszenie to musj być potwierdzone przez lnspektorów Nadzor]u, iż
roboty żostały wykonane zgodnie z dokumentacją budowy i umową oraz bez wad na tyle istotnych, żę obiekt nadaje się do
użlkowania. Do zgłoszenia zakończenia robót Wykonawca załącza dokumenty wymagane ustawami i wydanymi na ich
podstawie przepisami wykonawczymi, w szczególności:

|) Pozwolenie na u4tkowanie obiektu.

2) Wypełnione dzienniki budowy.

3) Oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót.

4) Wyniki badań laboratolyjnych wbudowanych materiałów, wykonane w obecności Inspektorów Nadzolu w czasie
realizacji, potwierdzające uzyskanie pozytywnych wyników.

5) Deklaracje zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infiastruktury i
Budownictwa z dnia l'7 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości uź}tkowych w}Tobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z20l6 r. poz. 1966).

6) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robót wraz zę szkicami geodezyjnymi powykonawczyrni (2
egzemplarze) z potwierdzonym przyjęciem przez Miejski Ośrodek Dokumęntacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Lesznie do zasobu geodezyjnego i kaftograficznego.

7) Udzieloną pisemną gwarancję jakości na wykonane prace i wbudowane materiały, urządzenia.

8) Dokumentację powykonawczą obiektu budowlanego wraz zę wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,
potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektorów Nadzoru poszczególnych branż,

9) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 3 egzemplarze.

1o)wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje uż}tkowania,
dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty Wymagane stosołnymi przepisami.

1 1)Pozostałe dokumęnty potwierdzającę należ}lę wykonanie przedmiotu zamówienia.,

12)Oraz inne dokumenty nie wymienione a wymagane obowiązującymi przepisami prawa. normami w tym zakesie.

20. Brak Wymaganych dokumentóW lub też brak potwieldzenia przez Inspektorów Nadzoru, źe przedmiot zamówienia został
wykonany zgodnie z dokumentacją budowy i umową oraz bez wad na tyle istotnych, źe obiekt nadaje się do uż},tkowalia
spowoduje nie przystąpienie plzez Zamawiającego do odbioru końcowego.

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

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

23. Kosay wizji Iokalnej miejsca robót poniesie Wykonawca.

24.Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia moźna pobrać Ze sftony www.mosirleszno,pl olaz
htto://lnosirIeszno,bio. gov.ol/.

25.Zgodn|e z aft.29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie
umowy o placę, osób wykonujących następujące czynności w zakesie realizacji zamówienia:

1) roboty ziemne,

2) roboty budowlane w zakesię wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części,

3) roboty związane z hydrauliką, roboty sanitame,

4) robory w zakesie instalacji elektrycznych.

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

2'7.Zama\yiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane powyżej czymości przez caĘ
okres realizacji umowy! w szczególności poprzez wezwanie do okazania dowodów potwierdzających zawarcie ptzez
Wykonawcę umów o pracę z pracownikami wykonującymi prace w ww. zakesie. Kontrola może być przeprowadzona bez
wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
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28. Nieprzedłożenie pIzez 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 przez Zamawiającego kar umownych, o któIych mowa w § 10 wzoru umowy (Zalącznik nr 7 do SIWZ)

l.

2.

4.

2.

1,

3.

4.

5,

6.

Termin wykonania zamówienia okeśli Wykonawca w składanej ofercie, podając go w dniach kalendarzowych licząc od
dnia przekazania telenu budowy, plzy czym Zamawiający zastrzega iż termin wykonania zadania nie możę być krótszy niż
70 dni kalendarzowych oruz dłuźszy niź 100 dni kalendarzowych zgodnie z założeniami Rozdziału l3 pkt 1 ppkt. 2) SIWZ.

Pfzekazanie teręnu budowy nastąpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Z t},tułu opóźnień w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo źądania odszkodowania w
ramach kar umownych.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych związanych z okręsem zimowym, przerwa
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, którzy:

l) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

WaIunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

l) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działa|ności zawodowej, o ile wynika to Z odrębnych
przepisów,

2) sytuacji ekonomicznej |ub finansorłej.

3) zdo|ności 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 zamówięnia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzjelenie zamówienia albo ręplezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego,

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

Ol,reślenie rłarunków udzialu rł postęporłaniu.

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

2) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący s}łuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym
mowa w Rozdziale 5 pkt. 2 ppkt 2) SIWz, Jeżę|| wykaże, że:

a) dysponuje kwotą (środki własne lub zdolność kredlłowa) W wysokości 250.000,00 PLN (słownie: dwieście
piećdziesiąt tysięcy złotych 00/1 00),

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cyrvilnej w zakresie prowadzonej działa|ności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwalancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 800.000,00 PLN (słownie:
osiemset tysięcy złotych 00/100),

3) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej |ub zawodowej, o którym mowa w Rozdziale 5 pkt. 2
ppkt.i l SlWZ.jeżeli w5kaze. że:

a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofen, a jeżeli okes prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zadania polegające na zaprojektowaniu,
wybudowaniu i oddaniu do użlku hali pneumatycznej nad lodowiskiem lub boiskiem sportowym o
powierzchni nie mniejszej niż l l00 m' wraz z niezbędną infra§trukturą towarzyszącą o wartości co
najmniej 400,000,00 PLN brutto (slowni€: czterysta tysięcy zlotych 00/l00) każda z zastrzeżeniem, że
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budowa/przebudo}va obejmorvała oprócz wykonania robót ogólnobudowlanych, budowę instalacji
elektrycZnej.

Ponaclto Zanawiajqcy ząslrzegą, iż prxez jednq robotę ronlmie .jednq wykonanq fobotę budo\a,ląną w ramach jednej
um owy/ kontr ąktu/Z l e c e ni a -

b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi:

min. l osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanyni branży
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Osoba ta będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy.

- min. 1 osobą posiadająca uprawnienia budowlanę do kierowania robotami budowlanymi branży
elektrycznej w zakręsie instalacji elektrycznych. Osoba ta będzie pełniła funkcję Kierownika Robót
branży elektrycznej,

Osoby tę muszą posiadać aktualne zaświadczenie o prz}naleźności do właściwej izby samorządu zawodowego, odpowiednie
uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia7lipca1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U.z2017 f.poz.
1332 ze zm.) lub równoważne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i jeżeli jest to
wymagane - ubezpieczenie od odpowiedzialności cyrvilnej.

Osoby będqce obywatelami krajów członkowskich Unii Eurclpejskiej, a wskazane jako eksperci, od kórych wmaEąne sq
stosolzne uprqwnienia bttdowIane, powinny posiadać decyzję 1,1, sprnl)ie uinąfiia wymaganych kwalifikacji do wykonywania w
Rzęcłpospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedniotu niniejSzeqo ząmówienią - zgodnie z
ustawq z dnia 22 grudnia 201 5 r. o ząsądąch uznąwąnia hłalifikacji zawodowych nalrytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. 20 l 6 po:. 65).

7. Wykonawca może W cęlu potwierdzenia spełniania warunków udziału W postępowaniu, w Stosownych sytuacjach oraz w
odnięsieniu do konkętnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach techlicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, n|ezależnie od charakteru plawnęgo lączących go z nim
StosunkóW prawnych.

8. Zamawiający jednocześnie informuje, że,,stosowna syłuacja", o której mowa w punkcie 7 powyżej wystąpi wyłącznie w
przl,padku kiedy:

l) Wykonawca, któIy polega na zdolnościach lub s}.tuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczęgólności Dlzedstawiając
zobowiazanie tych podmiotów do oddania mu do dyspQzyqii llezbędnvch z
zamówienia.

2) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sl,tuacji innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym na]eż},tę wykonanie
zamówienia publicznego oIaZ ocęny, czy stosunek łączący Wykonawcę Z tymi podmiotami gwarantu.je zęcz},\,Visty
dostęp do ich zasob ów, Zamawiający żąda dokumentów, któIe okeślają w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykolzystania zasobów innego podmiotu pIZeZ Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;

c) zakres i okes udziału innęgo podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

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

,,Zobowiązanie innego podmiotu" powinno być złożone w oryginale. Może ono być złożone w formie pisemnego
oświadczęnia innego podmiotu, alę równięż w postaci innych dokumentów (np, umowa przedwstępna, umowa
generalna o wspóĘracy), Istotne jest, aby z treści przedłożonych dokumentów Zamawtający poryskał informacje, o
których mowa w punkcie 2) lit, (a-d) powyże.j.

'Zobowlązanie innego pomiotu" powinno wskazywać w sposób jednoznaczny i bezwarunkowy wolę innego
podmiotu udostępnienia swoich zasobów Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówięnia publicznego.

3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich
syłuacja ekonomiczna lub finansowa, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24
ust. l pkt 13-22 i ust. 5 ustawy PZp,

4) W odniesieniu do warunków dotyczących wyksaałcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy
mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zręa|izlją roboty budowlane, do realizacji
których te zdoIności są wymagane.

5) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
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określonych W art.22a ustawy PZp, pzedstawienia W odniesieniu do tych podmiotów dokumentóW wymienionych
w Rozdziale ó pkt. 7 ppkt 3) lit. a) SIWZ.

6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe |ub syuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w
pkt. 7 niniejszego Rozdziału SIWZ, nię potwierdzają spełnienia plzez Wykonawcę warunkóW udziału w
postępowaniu lub zachodzą Wobec tęgo podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w
terminie okreśIon} m przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe o których mowa w Rozdziale 5 pkt,6 ppkt 3) SIWZ lub sytuację finansową lub
ekonomicmą" o której mowa w Rozdziale 5 pkt, 6 ppkt 2) SIWZ.

, Wykonawca, który polega na s},tuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidamie z
podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przęz Zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy,

9. Zgodnie zart,24 ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzie|enie zamówienia wyklucza się:

- Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia (aIt. 24 ust. l pkt. 12) ustawy Pzp);
Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo (art.24 ust. 1 pkt. 13)
ustawy PZp):
a) o którym mowa w afi, l65a, art, l81-188, art. l89a, ań, 218-221, art,228-230a, ań. 250a, art. 258 |ub

art.270-309 ustawy z dnia 6 czefwca 199'7 I. - Kodeks kamy (t. j, Dz, U, z2016 r,, poz, 1l37 ze zm.)
lub aI1. 46 lub an. 48 ustawy z dnia 25 częrwca 20l0 r. o sporcie (t, j. Dz. U. z2OL7 r. poz. 1463),

b) o chalakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. l l5 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca l997 I. - Kodeks
karny,

c) skarbowe,
d) o którym mowa W afi, 9 lub art, l0 ustawy z dnia 15 częrwca 20].2 r. o skutkach powierzania

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na tęI},torium Rżecz}pospolitej
Polskiej (Dz. U. z2012 r.,poz,769).

Wykonawcę, jeżęli urzędującego członka jego organu zuządzalącego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementaliusza w spółce komandyowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokuręnta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 9 lit b) Rozdziału 5 SIWZ (art,
24 ust. 1 pkt. 14) ustawy PZp);

- Wykonawcę, wobec któręgo wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję adminishacyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że
Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społecznę lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należ]ości (art,24 ust. l pkt. l5) ustawy PZp);
Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedba|stwa Wprowadził Zamawiającego
w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu
lub który Zataił tę informacje lub nie jest w stanie plzedstawic Wymaganych dokumentów (art. 24 ust. 1 pkt.
l6) ustawy PZp);
Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niędbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd
Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawialącego
w postępowaniu o udzie|enie zamówienia (art,24 ust. l pkt. l7) ustawy PZp)l
Wykonawcę, który bezprawnie Wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. l pkt.
18) ustawy Pzp);
Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie Zamówięnia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej
umowy o świadczenie usług, brał udział w pźygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym
zakłócenie konkurencji moźe być wyeliminowane w inny sposób njż przez wyklIrczenie Wykonawcy z
udziału w postępowaniu (arl.24 ust. 1pkt. l9)ustawy Pzp);

- Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócęnie konkurencji
między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiającyjest W stanie wykazać Za
pomocą stosownych środków dowodowych (aft.24 ust. l pkt. 20) ustawy Pzp);

- Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne na podStawie ustawy Z dnia 28 paździemlka ż002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
za czyny zabronione pod groźbą kary (t, j. Dz. U, z 2016 r. poz. |54l ze zm.) (art. 24 ust. l pkt, 2l ) ustawy
P,p);
Wykonawcę, wobec którego orzeczono t}tułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne (art.24 ust. l pkt,22) ustawy Pzp);

MoSlR.l1.20l8 Strona 1] :30



10,

MoSiR.l4.2018
MODERNIZACJA LODOWISKA - Bt,DOWA ZADASZENIA

- Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy Z dnia l6 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z2011 r, poz, zz9 ze zm.), złoży|i odrębne oferty, oferty
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziafu w postępowaniu, chyba że wykńą że istniejące między
nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art.24

t pkt. 23) ustawy PZp)i.

Na podsta\łie art.24 ust.5 ustawy Pzp z po§tępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza również
Wykonawcę:

l) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwieldzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządzil likwidację jego majatku w ffybie art. 332 ust. l ustawy z dnia 15 maja 2015 r. , Prawo
ręstrukturyzacyjne (t, j. Dz. U. z ż0l'7 r., poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybię art. 366 ust. l ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Plawo
upadłościowe (t. j. Dz. U. z2016 r., poz.217l ze zm.) (art. 24 ust. 5 pkt, |) ustawy Pzp);

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczegó|ności, gdy Wykonawca w w5,niku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał
iub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych (art.24 ust. 5 pkt. 2) ustawy Pzp);

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncęsji, zawartą z Zamawiającym. o
którym mowa W art, 3 ust. l pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania (art. 24 ust, 5 pkt. 4) ustawy Pzp);

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziafu w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 5
pkt. 2 SIWZ, Wykonawca do ofefiy dołącza aktuaIn€ na dzień skladania ofert oświadczenię w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego wzór stanowi
Załącz,nik nr ż do sIwZ - Oświadczenie wykonawcy dotyczące §pelnienia warunków udziału w postępowaniu.

2. W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdzialę 5 pkt. 9 i l0 S[WZ, Wykonawca do
ofefty dołącza aktuaIne na dzień skladania ofert oświadczęnie w zakresie wskazanym przezZamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego wzóI stanowi Zalącznik nr 3 do SIWZ -

oświadczenie wykonawcy dotyczące przeslanek wykluczenia z postępowania.

3. Oświadczenia, o których mowawpkt. l i 2 niniejszego Rozdziafu SIWZ, stanowią wstępnę potwierdzenie, że Wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podIega wykluczeniu.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt, 1 i wpkt.
2 niniejszego Rozdziału składa kazdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, walunków udziału w postępowaniu,
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowawpkt. l i w pkt.2 niniejszego Rozdziału SIWZ.

6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o
którym rrrowa w pkt,2 niniejszego Rozdziału SIWZ.

7. Zgodnie z art.2.6 ust. ż Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego ofefta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziafu w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, które
wymaga Zamawiający tj. :

l) W celu potwierdzenia spełliania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sltuacji
ekonomicznei lub finansowej, o którym mowa w Rozdziale 5 pkt ó. ppkt 2) SIWZ:

a)informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredyowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolnośó kredytową Wykonawcy, w okresie nie wczęśniejszym niż 1
miesiąc ptzed upływem terminu składania ofert.
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b) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca.jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakesie
prowadzonęj działalności zwięanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną okeśloną przez
Zamawiającego.

Jężeli z uzasadnionej przycz}4ly Wykonawca nie może załączyć dokumentów dotyczących s},tuacj i

finansowej lub ekonomicznej Wymaganych przez Zamawiającego. możę Złożyć inny dokument, który W

wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawialącego warunku udziafu
w postępowaniu.

UWAGA:
Zgodnie z orzeczeniem KIO }v tym zakresie (wyrok KIO 101116 z dnia 20 kw ietnia 20l7 r.) przedlożona
na wezwanie Zamawiaiącego polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalności powinna być aktualna na dzień zlożenia poli§y i mieć charakt€r ciągły tj.
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunku dziaIu rd postępowaniu na dzień skIadania ofert.

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicmej lub
zawodowej określonego w Rozdziale 5 pkt 6. ppkt. 3 SIWZ:

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofeft, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest kótszy - W tym oklęsię, wraz z podaniem ich
rodzaju, Wafiości, daty, miejsca Wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty tę Zostały Wykonane, z
załączeniem dowodów okeślających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnle z przepisami plawa budow]anego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są refelencje bądź inne dokumenty wystawione plzez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a.jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiekt}arynym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty
(Zalącznik nr 5 do SIwZ)l

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a takźe zakesu wykonywanych przez nie cz}nności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 6 do Slwz),

W celu potwieldzenia braku podstaw Wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępoWaniu:
a) odpisu z właściwego fejestru lub z centfalnej ewidęncji i inlormacji o działalności gospodarczej, jężeli

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

Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na
podstawię 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 (Zalącznik nr l do SIWZ) strony intemętowej,
na której dostępne są dokumenty, o których mowa W Rozdziale ó pkt 7 ppkt. 3 lit. a) SIWZ.

Jeżęli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania waruŃów udziału w postępowaniu, kwoty będą
wyraźanę w Walucie obcej, kwoty te Zostaną przeliczone na PLN Wg śIedniego kulsu PLN w stosunku do walut
obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Zgodnie z art. 24 ust. ll ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamięszczenia na stronie intemetowej
informacji o której mowa w aft. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynalężności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust, l pkt 23 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 przyna|eżności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o któr€j mowa w ań. 24 ust, l pkt 23 ustawy Pzp stanowi
ZaIącznik nr tl do SIWZ.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń |ub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu i brak podstaw wykIuczenia z postępowania, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub
dokumenty dotyczące tęgo Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o inlormatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania pubIiczne (t, j. Dz. U. z2011 r., poz. 570).

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w punkcie
1, 14, 11 i 18 niniejszego Rozdziału, w formie elektronicznej pod okreśIonymi adręsami internetowymi

10,
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ogó|nodostępnych i bezpłatnych baz danych. Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
W plzypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w puŃcie 7, 14, 17 i l8
niniejszego Rozdziału, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub
dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z arL. 9'7 !St, 1 ustawy, Zamawiający w celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w aft. 25 ust. l pkt l i3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń
lub dokumentów, o ile są one aktualne.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamjerza powierzyć
Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. W przypadku zamówień na roboty
budowlane, którę mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośrednięmu nadzorowi Zamawiającego.
Zamawiający żąda, aby przed plzystąpieniem do wykonania zamówięnia Wykonawca, o ile są już znane, podał
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców iosób do kontaktu z nimi, zaangżowanych
w roboty budowlane, Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa W

zdaniu poprzednim, W trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych,

Dokumenty podm iotów zagranicznych:
l) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza tęr},torium Rzeczypospolitej Polskiej,

Zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale ó pkt 7 ppkt 3 lit. a) SIWZ:
a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kaju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jęgo likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż ó miesięcy

przed upł}.węm terminu składania ofęrt.
2) Jeżeli w kaju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument

dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa W pkt 14 ppkt 1) lit a) powyżej, Zastępuje Się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczęnię Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jęgo leplęzęntacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa w zdaniach poprzedzających powimy być
Wystawione W terminach odpowiednich dIadokumentóW wymienionych w pkt. 14 ppkt. l)1ita)niniejszego
Rozdziału SIWZ.

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

Zgodnie Z art.24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art, 24 ust. 1 pkt l3 i 14

oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp, możę przedstawić dowody na to, żę pod:ętę przęz niego środki są wystalczające
do wykazania jęgo rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
plzestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną kz},\.,r'dę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznęgo oraz wspóĘracę z organami ścigania oraz podjęcie konketnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, któIe są odpowiędnie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub
plzestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy, Przepisu zdania pierwszego nie
stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, olzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówięnia oraz nie upłynął okeślony w tym wyroku okes obowiązyrvania tego
zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawlający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
Wykonawcy, lzna Za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art.24 usi.8 ustawy PZp.
Dokum€nty dotycząc€ podmiotóW trzecich:
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub s},tuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odnięsieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych
w Rozdziale 6 pkt 7 ppkt 3 lit, a) SIWZ.

Zamawiający w celu potwieldzenia braku podstaw Wykluczenia podmiotu trzeciego na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1)

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

Zamawiający prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr l do SIWZ) strony internetowej, na której
dostępne są dokumenty dotyczące podmiotu tźeciego, o których mowa w Rozdziale 6 pkt. 7 ppkt 3 lit. a) SIWZ.

Dokumenty dotycząc€ podwykonawcy, któremu wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części
Zamówienia, a który nie jest podmiotem, na któr€go zdolnościach Iub sytuacji wykonawca pol€ga na zasadach
opisanych w art. 22a ustawy:

14.

l3.

15,

I,7 .

l6,

l8.
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Zamawiający żąda od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
niebędącemu podmiotem trzecim, przedstawięnia w odniesieniu do tego podwykonawcy dokumentów
Wymienionych w Rozdziale ó pkt.7 ppkt.3 lit. a) SIWZ.

Zamawialący W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podwykonawcy na podstawie ań. 24 ust 5 pkt l)
ustawy PZp z udziału w postępowaniu skolzysta Z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach
danych.

Zamawiający prosi o wskazanię w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr l do SIWZ) strony int€mętowej, na któIej
dostępne są dokumenty dotyczące podwykonawcy, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 7 ppkt 3 lit. a) SIWZ.

lnne dokumenty:
l) Dowód wniesienia wadium.
2) Jeże|i Wykonawca będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, niezależnie od charakteru

prawnego łączących go z nim stosunków, musi udowodnić Zamawiającemu, że reallzując zamówienie będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności pĘą!§!ąytiąi4§_Z9b8ltiąZą!i9_]Ęgb
Dodmiotów do oddani
ooisanvch w Rozdzia|e 5 Dk|8 Ąlliqi§Zgi §lwZ).

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wąĘliwości
Zamawiającego, możę on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na lzecz któIego loboty budow|ane
były wykonywane, o dodatkowę informacje lub dokumęnty w tym zakresie.
W przypadku, o którym mowa w pkt l l powyżej Zamawiający może żądać od Wykonawcy plzedstawienia
tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego
dokumentów.
Oświadczenia, o któIych mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku dotyczące
Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub syłuacji polega Wykonawca na zasadach okeślonych
w art. żża ustawy PZp oruz doryczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 20l6 roku, inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem".
za oryginal uważa §ię oświadczenie lub dokument ZlożoIJe w formie pi§emnej lub w formie elektronicznej
podpisane odpowiednio \dlasnoręcznym podpi§em albo kwalifikowanym podpisem €lektronicznym.
Poświadczenia ,,za zgodność z oryginałem" dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach
lub sluacj i polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia publicznego albo
podwykonawca, w zakręsie dokumentów, któIe każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie ,,za zgodność z oryginałem" następuje w formie pisemnej lub w formię elektronicznej podpisane
odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwa|ifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku
poświadczenia ,,za zgodność z oryginałem" kopii dokumentów przez osobę(y) nie wymienione w dokumencie
rejestracy.jnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, na|ęży wraz z ofęrtą złożyć stosowne Pełnomocnictwo.
Dokumenty sporządzone wjęzyku obcym są składane wraz ztłl]maczęni,ęm najęzyk polski,
W przlpadku, gdy ofertę podpisuje.jeden ze wspólników spółki cywilnej do oferty nalęży załączyć pęłnomocnictwo
udzielone przez pozostĄch wspólników do złożenia ofęrty w niniejszym postępowaniu.
Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale 6 pkt l i 2 SIWZ, oświadczeń lub
dokumęntów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, blak podstaw wykluczenia, lub
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzęnia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane ptzez Zamawiającego wątpliwości, Zamawlający wzywa do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byloby unieważnienie posteporłania,
UZupelniane dokumenty i oświadczenia mu§zą być zlożone w oryginale lub kopii poświadczonej ,,za zgodność
z oryginalem" odpowiednio przez podmioty, których dotyczą. Dokumenty i ośWiadczenia przeslane fak§€m
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej muszą Zostać dostarczone również W formie pisemnej
przed uplywem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego.
Jeżeli Wykonawca nle Złoży wymaganych pełnomocnictw albo zloży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający
wzywa do ich złożenia W terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich Złożenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byloby unieważnienie postępouania,
Zamawlający wzywatakżę, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożęnia wyjaśnień dotyczących oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane
Ioboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w
ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówięnia.
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzięlęnię zamówienia,
zamawia:ący może na ka,żdym etapie postępowani a wezwać Wykonawców do Złożenia wszystkich lub nięktórych
oświadczęń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w
postępowaniu, a 1eżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, żę Zlożone uprzednio oświadczenia lub
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

20.
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26.
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31, UWAGA!
Zamawiający zastosuje w niniejszym postępowaniu prz€targowym procedurę uregulowaną w art.24aa ust. 1

u§tarvy - Prawo Zamówi€ń publicznych, zgodnie z którym Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym
w trybi€ przetargu nieograniczonegoo najpierw dokonać oceny of€rt, a następnie Zbadać, czy wykonawca,
którego ofeńa Została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziału
w po§tępowaniu.

zgodnie z art.26 u§t. 2 ustawy PZp zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, któr€go
oferta została najwyżej oceniona, do zlożenia w wyznaczonym, nie krót§zym niż 5 dni, terminie aktua|ny€h na
dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spelnianie warunków udzialu w postępowaniu
oraz brak podstau wyk|uczenia.

Jeżeli Wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy
nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziaIu w postępowaniu wykonawca, który zlożyl ofertę
najwyż€j ocenioną spośród pozostaIych ofeń.

Zamawiający informuje, iż nie należv zalączać do Oferty dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie
warunków udzialu w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 6 pkt, 7
niniejszej slwz. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą skladane
dopiero, na wezwanie Zamawiającego, przez Wykonawcę, któr€go oferta zostanie najwyżej oceniona.

l. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odb}nva się zgodnie z wyborem Zamawiającego za
pośrednictwem operatola pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 20l2r, - Pmwo pocztowe (t.j. Dz. U. z20l'l
r. poz. l48l), osobiście, za pośIednictwem posłańca, faksu lub przy uĄciu środków komunikacji elekfionicznej w
rozumieniu ustawy z dnia l 8 lipca 2002 r, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. zZ0l1 l., poz. 1219),

2, W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numelem sprawy okeślonym w
SIWZ,

Zawiadomienia, ośwjadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składanę na
adres: Miejski ośrodek Sportu i Rekreacji, ul, Strze|ecka 7, 64 - l00 Leszno.

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być
kierowanę na adres: sekretariat@mosirleszno.Dl, a faksem na nr (65) 520 - 5ó 1 1.

leżeli Zamawialący lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem
faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia l8 lipca 2002 I. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich ofzymania, W przypadku
braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że korespondencja wysłana przez
Zamawiającego na numel faksu/adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę w ofercie, została Wykonawcy
doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się zjej treścią.

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- Sławomir Kryjom Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekeacji w Lesznie - s.kyjom@mosir|eszno.pl

w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do l5:00

3,

4.

5.

6.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt zarówr'o z
zamawiający,rn jak i osobą uprawioną do porozumiewania się z wykonawcami - niż wskazany w niniejszym Rozdziale
S|WZ. Oznaczalo, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt
telefoniczny.

7 . Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców,

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
kierując wniosek na adres: Miejski Ośrodek Spoltu i Rekreacji, ul, Strzelecka 7, 64 l00 Leszno. Zamawiający prosi o
przekazywanie p)łań drogą elektroniczną (na adres wskazany w pkt 4 powyżej) w formie ed}towalnej, gdyź Skóci to czas
udzielania wyjaśnień.

9. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień na wszelkie zaprĄania związanę z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków
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Zamówienia jednak nie póżniej niż na 2 dni przed upb.wem teminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

l0. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia wpĘnie po upłyvie terminu składania
wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozosrarł ic uniosek bez rozpoznania.

l l, Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia teści Specyfikacji
Istotnych WarunkóW Zamówienia.

l2, Treść Zap)tań Wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie intemetowęj, na której jeSt udostępniona Specyfikacja
Istotnych WarunkóW Zamówienia

l3, Pisęmne odpowiedzi na złożonę zap}tania staną się integralną częścią Specyfikacji Istotnych WaruŃów Zamówienia. W
przypadku rozbieżności pomiedzy treścią niniejszej SWIZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą naleźy
przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie lub wyjaśnienie Zamawiającego.

l4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, na podstawie aI1. 87 ust. l ustawy Pzp, moźe żądać od Wykonawcy pisemnych
wyjaśnień dotyczących tleści Złoźonej ofeńy,

15. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający, na podstawie art. 38 ust, 4 ustawy PZp, może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający
udostępni na srronie inlemetowej.

16. Jeżęli w postępowaniu prowadzonym w trybie pźetargu nieograniczonego zmiana treści Specyfikacji lstotnych Warunków
Zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawlający zamleszcza ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia w Biu|etynie Zamówień PubIicznych,

|7. Jeźeli W wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej do Zmiany treści ogłoszenia
o zmówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na \Ą?rowadzenie zmian w ofęftach, Zamawialący przedłuża termin składania
ofert oraz zamieszcza informację na stronie internetowej. Pźepis art. 38 ust.4a ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.

18. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w związku z czym wszelka korespondencja składana w trakcie
postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone
w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem najęzyk poJski.

l. Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości:

- 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/l00)

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo ked},towęj, z tym żę poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pienięźnym;

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 |istopada 2000 r, o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U,z2016r,,poz.359 ze zm.).

2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunęk bankowy Zamawiającego

Bank PKO BP S.A. O/Lęszno nr: 96 l020 3088 0000 8802 0005 7075

z dopiskiem: ,Wadium - przelarg nieogrunicun1 - aruk spruwy MOSIR.14.20L8
Modemizacja lodowiska - budowa udaszenia"

Kopie poIecenia przelewu Iub wydruk z orzelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.

3, Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach, na|eży złożyć wraz z oiertą. w oryginale. w
osobnej kopercię opisanej w następujący sposób: Miejski Ośrodek Sponu i Rekreacji, ul. Strzelecka 7, ó4-100 Leszno,

,,Wadium - przetarg nieograniczony - znak sprawy MOSlR.l4.2018
Modernizacja lodowiska - budowa zadaszenia"

- wraz z kserokopią poświadczoną,,za zgodność z oryginałem",

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

l) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela
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(instytucji udzielających gwalancji/polęczenia) olaz wskazanie ich siedzib;

2) okeślenie wierz},telności, któIa ma być zabezpteczona gwarancją./poręczeniem;
j) krł orę grłarancji poręczenia:

4) tęrmin waźności gwarancji/poręczenia;

5) bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone przezZamawiającego w term inie związania
ofefią, zobowiązanie gwaranta_/poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium w
okolicznościach okeślonych w art.46 ust.4a i ust. 5 ustawy Pzp tj.:

o jezeli Wykonawca, którego olęrta Została Wybrana:

- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okeślonych w ofercie,

- nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należ},tego wykonania umowy.

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe zprzyczynleżących po stronie
Wykonawcy.

. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o któr}m mowawart.26 ust.3 i 3aPzp, z przyczyn Ieżących
po jęgo stronie, nie złoźy oświadczeń |ub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w
ań.25 ust. l ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art,25a ust, l ustawy PZp, pełnomocnictw lub nie
wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa W art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak
możliwości wybrania oferty złoźonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

ó) gwarancja./poręczenie winno być nieodwołalnę i bezwarunkowe;

7) gwarancja,/poręczenie musi być wykonalne na teryorium Rzecz}pospolitej PolSkiej;

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

9) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres Ważności gwalancji/polęczenia nie był krótszy niż okres związania
ofertą.

5, Wadium musi być wniesione przed up§rvem terminu składania ofęrt, o którym mowa w Rozdziale 11 pkt, 1 niniejszej
SlWZ.

6, Skutęczne wniesienię wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pienięznych na rachunku bankowym
Zamawiqącego, o którym mowa powyżej, pźed upł},\łem telminu składania ofet tj. przed upĄrłem dnia i godziny
wyznaczonej jako ostateczny temin składania ofert.

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

8, Jeżeli 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 Biuletynie Zamówień Publicznych.

9, Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w pkt, l pkt 2) -5) niniejszego Rozdziału SIWZ (w fomach,
októrychmowawart,45ust,6pkt2-5ustawyPZp)ikwotawadiumzostanięwtychformachoklęś]onawwalucieobcej,
kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez
Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów śrędnich walut obcych) w dniu zamięszczenia ogłoszenia o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych.

10. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze ofeńy najkorzystniejszej lub
unięważnięniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeźeniem pkt. 14 niniejszego Rozdziału SIWZ,

l l. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako naj korzystniej sza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należ}tego wykonania umowy.

12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który Wycofał ofertę przed upływem terminu składania
ofeń-

13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któręmu zwrócono wadium na podstawie pkt. 10
powyżej, jeżeli w wyn iku rozstrzygn ięcia odwołania jego ofęrta została wyblana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

l4. Zamawiaiący zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca W odpowiedzi na wezwanie, o któIym mowa W aI1.

2ó ust. 3 i 3a ustawy Pzp, Z przyczyn |eżących po jego stronie, nie ńożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa W art. 25 ust. l ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust. 1 ustawy Pzp,
pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa W an. 87 ust. 2 pld 3 ustawy PZp, co Spowoduje
brak możliWości Wyblania oferty złoźonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

l5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz Z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta Została wybrana:
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l) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okeślonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego Wykonania umowy;

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

16.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawialący upoważniony przechowa na rachunku bankowym i zwfóci ję wraz z
odsetkami łynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

l7. Uwaga:

Zamawiający zast rzega, że zgodnie z uchwalą Sądu Najwyższego (sygn, aktlll CZP 27ll1 z dnia 22 czer\\ ca 2017 r.)
wadium pod|ega zatrzyman|u na pod§tawie art. 46 ust. 4a u§tawy z dnia 29 stycznia 200,1 r.- Prawo Zamówień
publicznych (t.j. Dz.lJ. z2011 r,, poz, l519 ze zm,) także wtedy, kiedy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zlożyl
dokumenty lub oświadczenia, ale z ich treści nie wynika potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art.25 ust. l
ustawy Pzp.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą lozpoczyna się wraz z upły,wem

terminu składania ofęrt.

Wykonawca samodzięlnie lub na wniosek Zamawiającego możę przędłużyć teImin związania ofertą, Ztym że Zamawiający
może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upł}",,vem telminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o w}Tażenie
zgody na przedłuźenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuźszy jednak niż 60 dni.

Odmowa wymźenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utaty wadium.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko Z jednoczesnym przedłużeniem okesu ważności wadium
albo, jeżeli nie jest to możliwę, z wnięsieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofęrtą. Jeżeli przedfużenie
terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze ofefiy najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium
lubjego przedłużenia dotyczyjedynie Wykonawcy, któIego ofefia Została wybranajako najkolzystniejsza.

Na podstawie art. 89 ust, l pkt 7a ustawy Pzp Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody, o której
mowa w art. 85 ust,2 ustawy PZp, na przedłużenie terminu zwiąZania ofertą.

l. ofert€ sklada sie. Dod rYqorem ni€ważności. \ry formie Disemnei. zamawiaiacY ni€ doDuszcza składania of€rtY w
Do§taci elektronicZn€i.

D|a zachowania formy pisemnej oświadczenia woli niezbędne jest złożenie wlasnoręcznego podpisu na dokumencie
obejmującym treść Złoźonego oś}ryiadczenia }łoli. oferla złożola b€Z Zachowania formy pisemnej jest nieważna, nie
wywoIuje skutków prawnych i podlega odrzuceniu na podstawie ań. 89 ust l. Pkt 1 ustawy Pzp.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie wyraża zgody la złożęrię
oświadczeń, ofefiy oraz innych dokumentów wjednym zjęzyków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.

3. Dokumenty sporządzone wjęzyku obcym są składane wraz z tłumaczenlem najęzyk polski.
4. Tfeść ofefty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.
5, Wzór formulalza oferty stanowi ZaIącznik nr l do SIWZ.
6, Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i cz}telną techniką,

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnąftz i zaciągania
zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie ofeńy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy okeśloną w lejestrze
lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego
przedstaWiciela Wykonawcy.

7, Jeżeli Wykonawcę leprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.
8. Podpisy Wykonawcy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach musząbyć złożone w sposób pozwalający zidentyfikować

osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.
9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, cz}te|ny i trwały. Stwierdzone przez Wykonawcę w ofercie błędy i omyłki

w zapisach przedjej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem
cz),telności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki przez osoby podpisujące ofertę izamieszczenie daty dokonania
poprawki.

10. ofertę należy przygotować tak, aby Z Zawańością ofeny nie można było zapoznać się przed upływem terminu składania

2.

l.

5.
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ofęrt,
l l. Zaleca się, aby Wykonawca zbroszurował ofertę oraz aby wszystkie kartki ofęrty były ponumelowane, parafowane i spięte

w sposób uniemoźliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty.
12. Oferta olaz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający okeślił wzory w formie załączników do

niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
l3. Na ofertę skladają się następujące dokumenty i oświadczenia:

a) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystanięm Wzoru stanowiącego Zalącznik nr l do SlwZ,
b) koSztorysy ofeftowe,
c) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale ó pkt. 1 i pkt, 2 niniejszej SlWZ (Załączniki nr2 i 3 do SIWZ),
d) w przypadku, gdy Wykonawca w ce|u potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych

syuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, będzie polegać na zdolnościach
tęchnicznych lub zawodowych lub syuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów do oferty powinien
clołączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia (na zasadach opisanych w Rozdzial,ę 5 pkt 8 niniejszej SIWZ).

e) Oświadczenia wymagane od wykonawcy w zakesie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w at1.

l3 lub aI1. l4 RODO (ZaIącznik nr 9 do SIWZ)
f.1 dowód wniesienia wadium

UwAGA:
Zamawiający informuje, iż nie należy załączać do oferty dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie warunków udzialu
w po§tępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale ó pkt 7 niniejszej SIWZ. Dokumenty,
oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą skladane dopi€ro na \łezwanie Zamawiającego. przez
Wykonawcę, którego oferta Zostanie najwyżej oceniona.

l4. Wymaga się, aby oferta była zlożona w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu zabezpieczonym przed otwalciem,
bez uszkodzenia, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści do chwili jej otwalcia. Na zamkniętei kQpglqię
Iub innvm opakowaniu nalężv u

Przetarg nieograniczony- znak sprawy MOSIR. l 4.2018
oferta na Modernizację lodowiska - budowa Zadaszenia

Nie otwierać przed 31.10.2018 r. godz. |0:30

l5, Wykonawca może, pIzed upływem terminu składania ofęrt, zmięnić |ub wycofać ofertę,
l6, Czynność wycofaniajak i zmiany oferty może dokonać wyłącznie osoba uprawniona do działania w imieniu Wykonawcy.
17, W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, źe ofertę wycofuje. Oświadczenie

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

,,Oświadczenie o wycofaniu oferty
Przetarg nieograniczony- znak sprawy MoSIR. l 4.20 l 8

Oferta na Modemizację lodowiska budowa zadaszenia
Nie otwiemć przed 31.10.20l8 r. sodz. l0:30"

Oświadczenie o wycofaniu oleny musi zawierać co najmniej nazwe i adręs Wykonawcy. treść oświadczenia Wykonawcv
o wycofaniu ofęrtv oraz oodois osobv lub osób uprawnionych do rep!9z§!!9]!ą!iąWyk9!ąygŁ

i8. W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, źe ofertę zmięnia, okeślając zakes tych zmian,
Oświadczęnię o zmianie oferty Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, któIa musi
zawierać oznaczenie:

,,Oświadczenie o zmianie oferty
Przetarg nieograniczony znak sprawy MosIR.14.20l8
Oferta na Modernizację lodowiska budowa zadaszenia

Nie otwierać Drzed 31.10.20l8 r. sodz. l0:30"

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres Wvkonawcy oraz pQddiWyk!!ą{gŁ
l9. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji, jezeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofen, zasftzegł, że nie mogą być one udostępniane
oraz wykazal, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, W takim prz}padku Wykonawca omacza
informacje stanowiące tajemnicę plzedsiębiorstwa klauzulą ,,tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać". Wykonawca
nie może Zaslrzec lazwy (firmy) oraz jego adre§u, a także informacji dotyczących c€ny, t€rminu Wykonania
zamówienia, okresu gwarancji Za\łartych w j€go ofercie.

20. Zamawlający żąda wskazanla przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powieruyć
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podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
2l. Wykonawca może złożyć jedną ofet,tę.

22. Zamawiający nie dopuszcza składania ofeń częściowyclr
23, Zamawlający nie dopuszcza składania ofelt wariantowych.
24. Wszęlkię kosźy związane zprzygotowaniem i złoźeniem ofefty ponosi Wykonawca.

Ofertę należy zIożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.; Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji, ul. Strzelecka 7, pokói ff ż07,64 l00 Leszno do dnia 31.10.2018 r. do godz. l0:00.

UwAGA:

Konsekwencje nieprawidłowego opi§ania, zaadresowania, zamknięcia oferty bądź zlożenia j€j w niewłaściwym m iejscu
tj. innym niż miejsce wskazane w niniej§zym punkcie Rozdzialu l1 SIWZ obciążą Wykonawcę.
Zamawiający nie ponosi odporłiedzialności za złe skierowanie of€rty (prz€syłki) jak również za jej przedterminowe
otwarcie w sytuacji nieprawidłowego opisania opakowania oferty.

Decydujące znaczenie dla zachowania tęrminu składania ofert ma data i godzina wpływu ofęńy w miejsce wskazane w pkt.
l, a nie data jej wysłania przesyłką pocaową lub inną,

oferta złożona po terminie zostanie nięzwłocznie zwrócona Wykonawcy.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 31,10.2018 r. godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj.: Miejski Ośrodek Spońu i
Rekreacji, pokój nr: 207, u|. Strzelecka 7, ó4 - l00 Leszno

otwarcie ofert jest jawnę,

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę,jaką z amierza przemaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofefiach.
Zgoclnie z aft. 86 ust. 5 ustawy PZp nięzwłocznię po otwarciu ofert Zamawiający zamięszcza na Stronię intęrnętowej
informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamów ienia,
b) firmy oraz adręsów Wykonawców, którzy złoźy|i ofęny w terminie,
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okesu gwarancji iwarunków płatności zawartych w ofetach.

Cena ofertowa podana przez Wykonawcę w formularzu oferty, jest wyażoną w pieniądzu, łącmie z naleźną stawką podatku
od towarów i usług VAT w wysokości 23% waftości robót budowlanych i innych świadczeń, stanowiących przedmiot
zamówięnia.
cena ofęrtowa brutto będzie cena rvczaltowa, (zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego) za realizaclę całego przedmiotu
zamówienia.

ofertę należy przygotować WraZ Z kosźorysami ofertowymi, których wartość opiewać będzie na cenę ofenową.

Urvaga;
Kosztory§y ofertowe będą zawieraĘ orientacyjne wartości prac do wykonania i sIużyć będą do określenia wartości
odbioru końcowego oraz do oszaco\łania stopnia zaawansowania robót. Ponieważ cena wykazana w ofercie staDowi
wynagrodzeni€ ryczaltowe (art. 632 Kodeksu cywilnego) ewentualne blędy i nieścislości Załączonych kosztorysów
ofeńowych nie wplyną na wysokość c€ny ofertow€j.
Cena ofęńowa musi obejmować wszystkie kosźy wykonania niniejszego zamówienia, wynikające z plojektu budowlanego,
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót, niniejszej Specyfikacji tstotnych
Warunków Zamówienia, postanowień projektu umowy, wizji lokalnej miejsca robót oraz informacji i wyjaśnień uzyskanych
od Zamawia.jącego, jak również w niej nie ujęte, a bez których nię można wykonać zamówienia. Będą to między innymi
następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, związanych zpowstawaniem odpadów na budowie,
zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy, dozorowanie budowy, wywozu nadmiaru gruntu i innych
czl,rrności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówięnia.
Wykonawca nie powinien traktować opisów poszczególnych pozycji przedmiarów robót jako ostatecznie definiujących
wymagania dla danych robót. Wykonawca winien przyjmować, źe roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według:

l) projektu budowlanego,

l,

ż.

4.

5.

6.

,7.

8,

4.

2.

5.

l,
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2) przedmiaru robót,
3) Śpecyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

4) wymagań tęchnologicznych,
5) obowiązuiących przepisów technicznych i wiedzy technicznej,

6) wymagań Specyfikacji IStotnych warunków Zamówienia,

7) postanowięń plojektu umowy.
6. Ceny umieszczone w poizczególnyóh pozycjach kosaorysów ofertoWych muszą obejmować kosźy wszystkich nastepujących

po *ui" czynności, niezbędiych'dla'zape.inienia zgodności. wykonania robót z dokumentacją techniczną i wynaganiami

podanymi * nor.uch i przepisach budowlanych, a tikze zwiedząi sżuką budowlaną. Jeżeli w opisie pozycii kosaorysów

ii",to*y.t nie uwzględniono pewnych czynności czy robót pomocniczych lub tymczasowych związanych z wykonaniem

danej roboty budowianej 1np. montazu i dómontazu iomostów roboczych, wszelkiego rodzaju.zabezpieczeń pracowników

oraz-sprzętu i narzędzi oraz wszelkich innych prac pomocniczych na terenie robót i na stanowiskach roboczych), to kosży

tych czynności i ,otót po*inny być prr"" 
'Wykona*"ów 

uwzgiędnione w cenie określonej dla danej roboty budowlanej 1ub

ńrrrucon. nu *.rystkń pozycje poprzez ujęcie ich w kosxach ogólnych budowy,

7. Jeżeli w postępowaniu 
"o.tunió 

)łozonu'ofeńa, której wybór prowadziłby do powstania obowiąku podatkowego

zamawiającego"zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usiug w żakesie dotyczącym wewnąfuz wspólnotowego nabycia

to*u.o*, żuń*iujący w ielu oceny takiej oferty doliczy do oferJwanej w niej cenypodatęk od towarów i usług, który miałby

obowiązek roz|iczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8. W cęni'e ofertowej kazdy Wykonawca uwzgiędnia ponadto koszty wynikające z Rozdziału 3 i l0 SIWZ, a takze wszelkie inne

związane z plzygotowaniem, złożeniem oferty i rea|izacją zamówienia,

o. Cenę oferty natlzy poaae w złotych polski;h (pLN) cyfrowo i słownie z dokładnością nie większą niż dwa mie|sca po

przecinku.
l0. 

'Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich,

l l. Cena ofefiowa nie będzie podlegała waloryzacji.

1 . Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującyni kYeriami i ich znaczeniem:

l) Najniższa cena ofertowa brutto - waga kryterium to 60 pkt,

w pźedmiotowym kr}terium oceniana będzie cęna ofęrtowa brutto, podana przez wykonawcę w formularzu ofeftowym.

Ma'ksymalną liczbę punktow otrzyma oferta z nalniższą ceną ofertową (60 pkt), pozostałe ofefty zostaną ocenione wg

następującęgo WZoru:

P.

Cn

Cb

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

oznacza punkty w k)łerium .,Najniższa cena ofeńowa brutto",

ozlacza najniższą oferowaną cenę brutto spośród ofefi niepodlegających odrzuceniu,

oznacza cenę brutto badanej ofety,

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

w pźedmiotowym kr},terium oceniany będzie termin wykonania zadania podany przez wykonawcę w formularzu

ofęrtowym. Terńin wylonania zadania Wyi<onawca obowiązany jest podać w pełnych dniach kalendarzowych licząc od

dnia przekazania te."nu budo*y. Maksymalną liczę punktów otrzyma ofeńa z najkótszym telminęm wykonania zadania

(20 pkt), wg. poniźszych zasad:

Ofen; zostaną ocenione wg nastepujacego wzoru:

Ptwz : (T" /T") x 20 [pkt]
oznacza punkty w k}terium ,,Termin wykonania zadania"

oznacza najkrótszy dopuszczalny termin wykonania zadania (70 dni kalendarzowych),

oznacza termin wykonania zadania wskazany w badanej ofercie, liczony w pełnych dniach

kalendarzowych,

PtwZ

T"

To

UWAGA:
l) Zamawiający zadada realizację przedmiotu zamówienia w terminie nie kótszym niż 70 dniu i nie dłuŻszym niŻ l00
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dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania tęręnu budowy. Planowane przekazanie terenu budowy nastąpi W

ciągu 7 dni kalóndarzowych od dnia podpisania umowy. Zamawiający Zastlzęga, źe dokona odrzucenia oferty

W}iona*"y na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Z dnia 29 Stycznia 2004 I. Prawo zamówień pub|icznych (tj.

oŹ. u. ,z1il ,. por. 1579 ze zm.) w sytuacji, gdy Wykonawca wyznaczy w ofercie termin wykonania zadania krótszY

niż'70 dni kalęndarzowych lub dłu;zszy niź 100 dni kalendarzowych

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

3) w przypadku braku podania przez wykonawcę w formularzu ofertowym deklarowanego terminu wykonania zadania
' 

zamai7aiący uzna, )e Wykonawca zaoferował temin wykonania zadania l00 dni kalendarzowych i oceni ofertę z
uwzględnieniem takiego tęrminu wykon ania zadanla

3) Gwarancia Jakości - waga kryterium to 20 pkt.

W przedmiotowym kryĄerium oceniany będzie podany przez Wykonawcą w formulaIZu ofeilowym okres gwarancji jakoŚci

na wykonane róboty'i wbudowane matęriały, wyroby i urządzenia. Okres gwarancji Wykonawca winien PodaĆ w

miesiącach. Maksymalną liczbę punktów otrŻyma oferta z najdłuższym okresęm gwarancji (20 pkt). okęs gwarancji

liczony będzie oj duty ,porrąd-r"nia protokołu końcowego odbioru robót. Pozostałe ofety zostaną ocenione wg

następującego wzoru:

3,

5,

P, = (G"/Gn) x 20 [pkt]

Pg oznacza punkty w kyterium ,,Gwarancja jakości".

C; oznacza okes gwarancji wskazany w badanej ofercie, liczony w miesiącach,

Gn - oznaczanajdłuższy dopuszczalny okres gwarancji, liczony w miesiącach (36 miesięcy),

UWAGA:
l ) Zamawiający zastrzega, żę nie dopuszcza podania w ofercie okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące. W przypadku

podaniu okós,,_g*urancji kótszego niz 24 miesiące Zamawiający na podstawię ań. 89 ust. l pkt 2 ustawy prawo zamówień

publicznych odŹuci ofertę z uw§ na fakt, iżjej tleść nie odpowiada tIęści Specyfikacji Istotnych watunków Zamówienia,

)1 w prŹypaopu podania'okresĘwarancji dfuzszego niź 36 miesięcy Zamawiający dla potrzeb obliczenia punktacji w

t iył"riuń g*urunc,ji jakości sprowadzi okres gwarancj i do 3ó mięsięcy i oceni ofefię z uwzględnieniem takiego okesu

gwarancji.
i) w przypadku braku podania przez Wykonawcę w formularzu ofeńowym deklarowanego okresu gwarancji Zamawiający

uzna,'z" Wykonu*ca- zaofęrował gwarancję na okes 24 miesięcy i oceni olęńę z uwzględnieniem takiego okesu

gwarancji.
i') okeŚ gwarancjiiakości zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie będzie wiążący na etapie realizacji zamówienia

Zamawiający udzidi zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów (Pkt) obliczonych zgodnie

7 po\Ąyżsżymizasadami wg wzoru:

P = P" + P1*" * Pg

iodpowiada \łszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicmych oraz niniejszej SlWZ,

Na podstawie powyższych kr}teriów Zostanie spolządzone zbiorcze Zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone

z dókładnością'do Ówóci miejic po przecinku. Najwyższa suma liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach

v\ yznaczy najkorz;stniejszą olenę.

4. Zamawialący udzieli zamówięnia Wykonawcy, którego ofęrta odpowiadać będzie Wszystkim wlłnaganiom

prredsta*iónym w ustawie PZp, oraz w niniejszej SIWZ i Zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu

o podane krleria wyboru.

2.

6.

,7.

Jezeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, ze dwie lub więcej ofert przedstawia

taki sam bilans ceny i innych k}.teriów oceny ofęrt, Zamawiający spośród tych ofert dokona wybolu_ofertY z najniższą

cęną, ajeżeli Zostały złozóne ofeny o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawc ów, którzy złozyli te oferty, do

złozęnió w terminie okeślonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust, 4 ustawy Pzp),

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaolerować cęn wyższych niź zaoferowane w złożonych ofertach.

Zamawia|ący nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej,
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1 . zgodnie z art.92 ust. 1 ustawy pzp zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

l) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres,- 
je)elijest miejscóm wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, omz nazwy albo imiona i

nazwiika, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli są miejscami wykonylvania działalności

Wykonawców, któr zy złożyli oferty, alakże punktację przyznaną oiertom w każdym kryterium oceny ofeI1 i łączną

punktację,

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3) Wykonawcach, których oferty Zostały odrzucone, powodach odrzucenia ofęńy, a w przypadkach, o których mowa

w irt, 89 ust. 4 i 5. braku równoważności lub blaku Spełniania wymagań dotyczących wydajnoŚci lub

funkcjonalności,

4) un ieważnien iu postępowania

podając uzasadnienie [aktyczne i prawne

2, Wykonawcy, który złożył wybraną ofenę, Zamawiający określi miejsce i termin Zawarcia umowy,

3. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt. l ppkt l) i 4) powyźej, na stronię internetowej

www.mosirIeszno,p] oraz http://mosirleszno.bip.gov,nl/,

4. ZamawiĄący zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastlzężeniem art. 183 ustawy PZP, w terminie nie

łrotszym niŹ 5 dni od dnia przesłinia zawiadomięnia o wyborze najkorzystniejszej ofety, jeżeli zawiadomienie to Zostało

przesłine przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo l0 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób (np, pocźą).

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

5, Zamawiaiący może zawrzeć umowę w splawie ZamóWienia publicznego przed upłlłvem terminów, o których mowa

poWyżęj, jeże|i:

a) W poStępowaniu o udzielęnie zamówienia złożono tylkojedną ofertę lub

b)upłynąłtermindowniesieniaodwołanianaczy'nnościZamawiającegowymienioneWań.180ust.2lubw- 
nirtępit*]" 1"go *niesienia tzba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze

6. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zostanie Wybmna, ZamawiaJący będziLę żądŃ
przed zawarcióm umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej wspóĘracę tych WykonawcóW

zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia:

a) określenie stron umowyi

b) zobowiązanie do realizacji przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakesem przędmiot zamówienia;

c) określenie, któIy z podmiotówjest upoważniony do występowania W imięniu pozostałych (lidęr) przy realizacji ww,

zamówienia, wskazanie osoby pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa;

d) oznaczenie czasu trwania wspóĘracy Wykonawców wspóInie realizujących zamówięnie, obejmującego minimum

okes realizacji przedmiotu zamówienia;

e) Iole i zadania każdego z Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie;

0 stwierdzenie solidamej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobęc Zamawiającego,

w trakcie ręalizacji zamówieniajak i z t},tułu rękojmi i udzielonej gwarancji;

g) wykluczenie moź|iwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek Z jego c7łonków do czasu

wykonania zamówienia;

h) liderjest uprawniony do otrzymywania płatności;

i) wskazanie, iż zapłata dokonana na rzecz lidera zwalnia Zamawiającęgo z dfugu względem Wykonawców;

j) lider ma prawo do zaciągania zobowiązań i otrzymywania instrukcji dla iw imieniu wszystkich stron (partnerów);

k) numery i nazwy rachunków bankowych, na które będą dokonywane płatności z t},tułu realizacji przedmiotowej

Umowy,

l) zakaz zmian w umowie regulującej wspóĘracę Wykon awców 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 umocowanię to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

8. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

9. Postanowienia ustalonę we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

l0. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, któIego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą

przed podpisaniem umowy składa:
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l ) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,

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

3) dokumenty potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadanie uprawnień do
kierowania Iobotami budowlanymi przez osoby skierowane przez Wykonawcę do rea|izacji zamówienia
publicznego, odpowiedzialne za kielowanie robotami budowlanymi, o których mowa w Rozdzialę 5 pkt. 6 ppkt. 3)
lit, b) SIWZ,

l l. W przypadku wybrania ofefty Wykonawcy zamierzającego ręalizować zamówienie z udzialem podwykonawców mają
zastosowanię przepisy Rozdziału l5 niniejszej SIWZ.

l.
2.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, któIych wykonanie zamierza powierzyć
Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców (Załącznik nr l do SIWZ)
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzalący zawrzeć umo\łę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlanę, jest obowiąZany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego
na loboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, pźy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z
projektem umowy,
W sytuacji, o której mowa w pkt. 3 powyże], Zamawiaiący, zgodnie z art. 36 ba ust. l ustawy Pzp, może żądać od Wykonawcy
przedstawienia wraz z projektem umowy o podwykonawstwo oświadczenia, o którym mowa w ań. 25a ust. l ustawy Pzp,
dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania w odniesieniu do wskazanego w umowie Podwykonawcy, wypełnionego
w zakresie wskazan}łn w Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia (żalączlik Nr 3 do S|WZ punkt tlt i lV
oświadczenia) oraz dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy tj.: aktualnego
odpisu z właściwego lejestru lub z centrclnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzęnia braku podstaw wykluczenia na podstawię art. 24 ust. 5 pkt l
ustawy Pzp. leżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec tego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca
będzie zobowiązany zasląpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia
Podwykonawcy. Zasady opisane w zdaniach poprzedzających stosuje się odpowiednio wobęc dalszych Podwykonawców.

W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) będzie zamierzał realizować przedmiot umowy
z udziałęm Podwykonawców, ma on obowiązek w trakcie realizacji zamówienia publicznego przedłożenia Zamawiającemu
projektu umowy o podwykonawstwo, a także projękfu jej Zmiany, Ustalenia Zawarte w projekcie umowy o podwykonawstwo
oraz w projekcie jej zmian nie mogą być sprzeczne z wymogami SIWZ, a z projektów tych musi wynikać w szczególności:

a) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług,
które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawialącym a Wykonawcą,

b) terminy realizacji,

c) termin Zaplaty wynaglodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłLIżsZy niż 30 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających
wykonanie z|econej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

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

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

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego źądanie
dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących rea|izacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moźe ZaWielać postanowień:

a) uzalezniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty pfzezZamawiającego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzaleźniających Zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od Zwrotu Zabezpieczenia należrĄego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, a także pĄektu jej zmiany zgłosi pisemne Zastźeżenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku, gdy:

1) nie spełnia wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówięnia,

2) termin Zapłaty Wynagrodzenia jest dfuższy niż okręślony W pkt. 5 lit. c) niniejszego Rozdziału SIWZ,

4.

5.

6.

1.
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3) nie spełnia wymagań określonych w pkt. 5 i6 niniejszego Rozdziału SIWZ.

8. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzężeń do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której plzedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany w terminie, o któIym mowa w
pkt. 7 powyżej, będzie jednoznaczne z akceptacją tęgo projektu, jak równieź plojektu jej Zmiany przez Zamawtającego.

9. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, której pzedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcla.

l0. Zamawiający, w telminie 14 dni od przedłoźenia umowy o podwykonawstwo, któIęj pźedmiotem są roboty budowlane i
jej zmiany, zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o któIych mowa w pkt. 7

powyźęj.

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

l2. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej Za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
kopii zawaftych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od
dnia ich zawarcia, jeźeli ich Wartośc jest większa niż 50.000,00 zł.

13. W przypadku, o którym mowa w pkt. 12 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuZszy ntZ 30 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy faktury |ub rachunku, potwieldzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia umowy o podwykonawstwo ijej zmiany.
któIej przedmiotęm 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 we wzorze urnowy, stanowiącej Załącznik nr 1
do SIWZ,

l4, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, któIej przedmiotem są roboty budowlane w przypadku brakujej akceptacji przez Zamawiającego.

15. Zamawia]ący może zńądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana pźez Zamawiającego, lub może
usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

16. Powierzenie rea|izacji zadań innemu Podwykonawcy |ub dalszemu Podwykonawcy niż tęn, z któryrn została zayłafta
zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana zawartej umoł}, w tym zmiana
zakęsu zadań okeślonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego zgodnie z zasadami okeślonymi w
niniejszym RozdziaIe SIWZ,

1'7,Zlęcęnię części robót budowlanych lub dostaw i usług ujętych umową odpowiednim, wyspecjalizowanyrn jednostkom
(Podwykonawcom) wyszczególnionym w ofercie idalszym Podwykonawcom, może mieć miejsce, gdy:

a) nie spowoduję to wydłużenia czasu ani wzrostu kosżów,

b) nie ulegnie zmianom zakes robót lub usług stanowiący przedmiot zamóWienia.

l8.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na któIęgo zasoby Wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w aI1. 22a ust. l ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca
jest obowiązany wykazać Zamawiającęmu, żę proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
W stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia.

19. Zapisy niniejszego Rozdziału SIWZ nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów at. 647i ustawy z dnia 23 kwiętnia l964 roku - Kodeks clrvilny.

20. Szczegółowe zapisy dotyczące sposobu zawierania umów z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz zasady
ponoszenia odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę zostały ulęgulowanę wę wzorze umowy stanowiącym Zalącznik nr 7 do SlWZ.

Rozdział 16 - Wyma lce zabezDieczenia należvteco wykonania umowy.

Zamawlający będzię żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia
zabezpieczenia należ}łego wykonania umowy w wysokości 5 %o ceny ofertowej brutto podanej w ofęrcie.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
następujących formach:

l.
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l) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kedYowej, ztym że zobowiązanie

kasy jest ZaWsZe Zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjachbankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w ań. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r, o

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z2016 r. poz, 359 ze zm.).

Zabezpieczenie należ}tego wykonania umowy wnoszonę w lormie pienięZnej powinno zostać wpłacone przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego nr: 96 1020 3088 0000 8802 0005 7075 prowadzony przez PKO BP S.A. I o/Leszno.

W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji baŃowej lub gwarancji ubezpieczeniowej. z
treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wyłrikać zobowiązanie Gwaranta (baŃu, zakładu ubezpieczeń)
do zapłaty, do wysokości okreś|onej w gwarancj i kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistnjały oko|iczności związane z niewykonaniem lub nienależ)tym
wykonaniem umowy, oraz termin obowiązywania gwarancji i termin oraz miejsce zwrofu gwarancji.

UWAGA! Gwarant nie może uzależniać wykonania obciążającego go świadczęnianarzecz Zamawiającego od zachowania
jakichkolwiek innych rygorów poza złożęniem przez Zamawiającego gwarantowi pisemnego oświadczenia, w którym
zawarte jest żądanie wypłacenia oznaczonej kwoty pieniężnej na mocy udzielonej gwarancji (np. rygorem powodującym
Wadliwość złożonego dokumentu będą zapisy typu: w celu identyfikacji żądanie Zapłaty należy przesłać zapołednictwem
banku prowadzącego rachunek beneficjęnta, bank musi potwierdzić, Ze podpisy złożone na żądaniu zapłaty naieżą do osób
upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu beneficjenta; dołączyć wykaz niewykonanych lub nienaleźycie
wykonanych robót, nieusuniętych czy nienależycie usuniętych wad lub usterek, kopie podpisanych protokołów odbioru
lub faktur; gwarant gwarantuje beneficjerftowi zapłatę zazobowiązaniazwyłączeniem kar umownych i odsetek; gwarancja
wygasa czy zobowiązanie z t}tułu gwarancji ulega zmniejszeniu w przypadku zapłacenia przez Wykonawcę kar
umownych; kwota gwarancji ulega zmniejszeniu w miarę wykonywania przedmiotu umowy; oświadczenie beneficjenta,
że pomimo skierowania pism wzywających Wykonawcę do usunięcia wad lub usterek, Wykonawca ich nie usunął; gwarant
jest zwolniony z realizacji gwarancji na skutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, manifestacji, rewolucji,
wewnętrznych zamieszek, aktów terroru, sabotażu, działania energii jądrowej, itp.; oraz inne tym podobne).

W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany forny zabezpieczenia na jedną lub kilka form
zabezpieczenia, jednak zmiana fotmy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczęnia ibęz
zmniejszenia jego Wysokości.

Zamawiający dokona ZWIotu zabezpieczenia należytego Wykonania umowy w następujący sposób:

1) 70 % waftości zabezpieczenia zostanie zwrócone w teminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia iuznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane,

2) 30 %o wartości zabezpieczenia zostanię zatrzymanę przęz Zamawialącego na zabezpieczenie roszczeń z tyłufu rękojmi
za wady, kwota ta zostanię zwrócona w terminie l5 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

7, Pozostałe warunki dotyczące zabezpieczenia nalęż}tego wykonania umowy okeślone zostały we wzorze umowy,
stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

l. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w projekcie umowy stanowiąc}m zalączrJik nr 7 do SlWz,

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawię której dokonano wyboru
wykonawcy chyba, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczrości zawaIlych w § 17 wzolu umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, źe wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyźszych okoIicznościach. W takim wypadku Wykonawca moźe żądaćjedynie wynagrodzenia
należnego mu Z t}łułu wykonania części umowy wykonanej do dnia odstąpienia.

Umowa na wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie postawione
wymagania i któIego ofefia Zostanie wybranajako najkoźystniejsza.
O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę pismem powiadamiającyn o
wyborze jego oferty.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenię zamówięnia, ponoszą solidamą odpowiedzialność za wykonanie umowy
oraz wniesione zab ezpięczęnia nalęż>Ąego wykonania umowy,

5.

6.
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7. Umowa zostanie Zawarta na podstawie złożonej ofęrty Wykonawcy

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy PZp,

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) określenia warunków udziafu w postępowaniu;

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c-1 odrzucenia olen5 odwolującego:

d) opisu przedmiotu zamórł ienia:

e) wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Odwołanie powinno wskazy"wać czynność lub zaniechanię czy,rrności Zamawiającego, któIej zarzuca się niezgodność z
przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4, Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej lzby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpieczn;,.m podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego ceftyfikatu lub
Iównowźnęgo środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upłyrvem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed up\.wem tego tęIminu, Domniemywa się, iżZamawiający mógł zapoznać się
z treścią odwołania przed upływem terminu dojego wniesienia, jeżeli przesłaniejego kopii nastąpiło przed upływem terminu
dojego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

6. Odwołanię wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawęjego
wniesienia -jeżeli zostały przesłane w sposób okeślony w art. l80 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 10 dni
- jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

7, odwołanie Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeźeli postępowanie jest prowadzone W ffybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych WarunkóW Zamówienia, wnosi się w tetminie 5 dni od
dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na
stronie intemetowei,

8, Odwołanie wobec czynności innych niz określone w pkt 6 i 7 niniejszego Rozdziału SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należ},tęj staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanou iących podstawę jego rł niesięnia.

9. leżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oleńy najkorzystniejszej,
odwolanie rłnosi się nie pózniej niż lr terminie:

a) l5 dni od dnia zamięszczęnia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

l0. W przypadku wniesienia odwołania po upł}.\łię terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do
czasu ogłoszenia przez Krajową lzbę Odwoławczą orzeczenia,

11, Wykonawca moźe zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes W uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść Sfiony, do której
przystępuje. Zgłoszenie przystąpięnia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektlonicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waźnego kwalifikowanego
certyfikatu, ajego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

l2. Wykonawcy, którzy przystąpiIi do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli
mają interes W tym, aby odwołanie zostało rozstrzygniętę na korzyść jednej ze stron.

13. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie pómiej niż do czasu
otwalcia rozprawy.

l4. Jężeli konięc terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo Wolny od placy, termin upływa dnia
następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
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l5.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Rozdziale SlWZ mają zastosowanie przepisy Działu Vl ustawy Prawo
zamówień publicznych.

].

2.

4.

5.

6.

,7.

8.

Zamawiający informuje, że nie przewiduje zarvarcia umowy ramowej.

Zamawiający informuje, że nie przewiduje aukcji elektronicznej,

Zamawiający informuje, źe nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający informuje, że nie przewiduje zwrotu kosżóW udziału W postępowaniu.

Zamawiający informuje, że nie przewiduje Wymagań, o których mowa W art. 29 ust. 4 ustawy.

Zamawiający informuje, że wymaga wniesienia zabezpieczęnia należ},tego wykonania umowy.

Zamawiający informuje, ze nie przewiduje możliwości udzieJania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający informuje, że przed wszczęciem plzedmiotowego postępowania plzetargowego nię przeprowadzono dialogu
technicznego.

Zgodnie zart. l3 ust. l i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20l6ló'19 z dnia 2'7 kwiętnia2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepłl.wu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE (ogólne rozporądzenie o ochronie danych) (Dz, Urz. UE L l l9 Z 04,05.20l6, stl.
l), dalej ,,RODO", informuję, że:

. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miel ki ośrodek Sportu i Rekreacj i w Lesznie, ul. Strzelecką 7, 64- 1 00
Leszno e-mąil: sekretariąt|a!)mosirleSlno.pl. lel: 65 520 56 10;

. inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji jest Pani/Pani Krzysztof Kozik,
kontąkt: inspektor(@rodo-krp. pl tel.: 792 301 0421

. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawię art. 6 ust. l lit. c RoDo w cęlu ZwiąZanym Z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego o1nqczonego znakiem sprawy MOSIR.11.2018 pfowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;

. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania W oparciu o art. 8 oraz al1. 96 ust. 3 ustawy z dniazg stycznia2jj4 r. - PIaWo zamówień publicznych (Dz.
U. z 201'l r. poz. l 579 i 20l8), dalej ,,ustawa Pzp";

. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z afi. 97 ust. l ustawy Pzp, przez okres 4 |at od dnia zakończenia
postępowania o udzięlenię zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekacza 4 lata, okres plzechowywania obejmuje
€ah, czas tn ania urrD}ły;

. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym okleślonym w przepisach ustawy Pzp, Z\ iązanym z udziałem W postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych w}.nikają Z ustawy Pzp;

l w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie
do art. 22 RODO;

. posiada Pani/Pan:

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

- na podstawię art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zasflzeżęr'ięm przwadków, o których mowa w art. l8 ust.2 RODO ++ *;

prawo do wniesienia skargi do Plezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że plzętvlarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

. nie przysługuje Pani/Panu:
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Rozdzial 20 - Klarrzula informacyjna z ań. 13 RODO do złstosowania przal aamariających w
celu zwiazanvm z Do§t€Dowaniem o udzielenie zamówienia
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w związku z art. 17 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 sprzeciwu, wobec prz€twarzania danych osobowych, gdyź pod§tawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust. l lit, c RODO.

nrl
ff2

nr3

nr4

formulaIz ,,OFERTA" (składa każdy Wykonawca wraz z ofertą),

formularz,,oŚWIADCZENlE" Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (składa kazdy
Wykonawca wraz Z ofęrtą),

formularz ,,oŚWIADCZENIE" Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia Z postępowania (składa kazdy
Wykonawca WraZ Z ofeńą),

formu|arz ,,OŚWIADCZENIE" o przynależności lub braku przlłrależności do grupy kapitałowej (składa
Wykonawca w telminie 3 dni od umieszczenia na stronie intemetowej informacji, o której mowa w art. 8ó ust.5
ustawy PZp),

formularz ,,WYKAZ RoBÓT BUDoWLANYCH" (składa Wykonawca na wezwanie Zamawiającego),

formularz ,,WYKAZ oSÓB" Gkłada Wykonawca na wezwanie Zamawiającego),

wzór umowy,

nr 9 - formularz ,,OSWIADCZENIE" wymagane od wykonawcy w zakesie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. l3 lub art. 14 RODO

Sporządził
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nr5

nr6

nr7
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Rozdzial 21 - Zalączniki do wirunków zgmówienia


