GMINA MIELESZYN

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA ROBOTY BUDOWLANE dot. zadania pn.:

„Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Łopienno i
Karniszewo gmina Mieleszyn”
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości poniżej
5.225.000 Euro
Projekt współfinansowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem
projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

WSTĘP
Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla
Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na

„Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Łopienno i
Karniszewo gmina Mieleszyn”
Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy z
29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz
jej aktów wykonawczych.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy.
I. DEFINICJE I SKRÓTY
Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:
1)
Zamawiający – Gmina Mieleszyn,
2)
Wykonawca, Oferent – podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia,
3)
SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
4)
Ustawa – ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r.
poz. 1579 z późn. zm.)
5)
Konsorcjum – Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.
II. ZAMAWIAJĄCY
Zamawiającym jest Gmina Mieleszyn
tel.: (061) 429 50 60 – sekretariat Urzędu Gminy Mieleszyn
faks do kontaktów z oferentami: (061) 429 50 73
e-mail do kontaktów z oferentami: bip@mieleszyn.pl
strona internetowa: www.mieleszyn.pl
osoba do kontaktów: Agnieszka Adamska pok. nr 6, Urząd Gminy Mieleszyn 23, tel. (61)
429 50 71
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III. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie oznaczone jest jako 271.2.2018
Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na
powyższe oznaczenie.
IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska w
Łopiennie i Karniszewie, gmina Mieleszyn.
Zakres prac będzie obejmował w szczególności wykonanie:
a) budowy ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska w Karniszewie, w tym:
- Boisko wielofunkcyjne
- Piłkochwyty
- Odwodnienie boisk
- Nawierzchnia strefy bezpieczeństwa
b) Budowy ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska w Łopienno, w tym:
- Boisko wielofunkcyjne
- Piłkochwyty
- Odwodnienie boisk
- Nawierzchnia strefy bezpieczeństwa
- ogrodzenie
Z uwagi na rozliczenie ryczałtowe, przy szacowaniu ceny Wykonawca winien
uwzględnić wszelkie elementy procesu wykonawczego w tym: zorganizowanie na swój
koszt placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż.,
zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej, oznakowanie i zabezpieczenie placu
budowy (BARDZO WAŻNE JEST WYDZIELENIE PLACÓW BUDOWY CELEM
ZABEZPIECZENIA – ODGRODZENIE PARKANEM, SIATKĄ ITP. UNIEMOŻLIWIAJĄCYMI
DOSTĘP DZIECI SZKOLNYCH I INNYCH ODWIEDZAJĄCYCH TEREN PRZYLEGŁY –
SZKOŁA, PLAC ZABAW), przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz
kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem
zamówienia, wykonanie operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacją
geodezyjną powykonawczą, uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót
najpóźniej do dnia odbioru końcowego itd.
Szczegóły zamówienia określa dokumentacja techniczna, która znajduje się w
zał. nr 7 do SIWZ. Przedmiary należy traktować wyłącznie jako ułatwienie, nie
podstawę wyceny i rozliczenia robót – cena ryczałtowa.
Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania z Wykonawcą terminów
rozpoczęcia prac poszczególnych etapów realizacji zamówienia.
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UWAGA!
Jeżeli w dokumentacji, o której mowa wyżej zastosowano nazwy producentów
lub inne nazwy własne, należy przyjąć, że służą one wyłącznie doprecyzowaniu
opisu przedmiotu zamówienia a zamówienie należy wykonać z materiałów
wskazanych w dokumentacji lub równoważnych (ewentualne roboty zamienne
wynikłe w trakcie realizacji umowy – na etapie projektowania muszą być uzgodnione z
Zamawiającym, zasadność ich wykonania potwierdzona protokołem konieczności i
kosztorysem zamiennym zaakceptowanym przez strony umowy, koszty robót zostaną
wliczone w cenę ryczałtową – mogą to być jedynie zmiany, które ulepszają realizowane
zamówienie, usprawniają proces budowy, nie mogą zmieniać zakresu zamówienia).
Użyte materiały i urządzenia winny być w I gatunku jakościowym i
wymiarowym, posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty materiałowe do
stosowania w budownictwie a także zapewniać sprawność eksploatacyjną.
2. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).
Warunek ten zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę co
najmniej 2 nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia co
najmniej 2 zatrudnionych już pracowników, którzy będą wykonywać rodzaj prac
zgodny z załączoną specyfikacją techniczną w zgodzie ze swoimi kompetencjami i
zakresem czynności (dotyczy robót budowlanych).
Wykonawca:
a) zobowiązuje się, że ww. pracownicy świadczący usługi będą w całym okresie
realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2014 r., poz.
1502 ze zm.);
b) w dniu podpisania umowy, bądź w terminie 3 dni od podpisania umowy
pocztą lub osobiście oraz każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do
wglądu poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę
lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny
być możliwe do zidentyfikowania;
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c) nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z
Pracownikami świadczącymi usługi/roboty budowlane w terminie wskazanym
przez Zamawiającego zgodnie z pkt b) będzie traktowane jako niewypełnienie
obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi/roboty budowlane na
podstawie umowy o pracę;
d) za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości określonej w załączonym do
SIWZ wzorze umowy.
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.),
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1579 ze zm.) i ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017
r. poz. 459).
3. Wykonawca w ramach zadania zapewni odpowiedni personel do pełnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie posiadających odpowiednie kwalifikacje
zawodowe (uprawnienia budowlane dla kierowników robót branżowych).
4. Oferty częściowe i wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza* składania/e ofert częściowych. Zamawiający
nie dopuszcza/dopuszcza* składania ofert wariantowych.
5. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust
1 pkt 6:
Zamawiający nie przewiduje/przewiduje* udzielenia zamówień, o których mowa w
art. 67 ust. 1, pkt 6 Ustawy PZP.
6. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej ani zawarcia umowy
ramowej.
V. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Termin wykonania zamówienia: 31 sierpnia 2018 r.
Termin ten obejmuje faktyczne wykonanie robót i jest ostatecznym terminem zgłoszenia
inwestycji do odbioru przez Wykonawcę.
2. Miejsce wykonania zamówienia: – Gmina Mieleszyn: Łopienno, Karniszewo.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o
których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie
wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z poniższym opisem oraz niepodlegający
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wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 1223 Ustawy PZP.
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy w rozumieniu zapisu art. 2
pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
b) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym
zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w
tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 SIWZ
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym
zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w
tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 SIWZ
- zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli:
- Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:
1) roboty budowlane polegające na wykonaniu przynajmniej 1 budowy boiska
wielofunkcyjnego, bieżni lub innego obiektu na otwartej przestrzeni o nawierzchni
poliuretanowej o zbliżonej konstrukcji nawierzchni do zadania będącego
przedmiotem postępowania, o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto
każde,
ze wskazaniem wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów
potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie (zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich
te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016r. poz. 1126) – zgodnie z zał. nr
3 niniejszej SIWZ. Zamawiający oceni spełnienie ww. warunku udziału w
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postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w cz. VII
SIWZ. Dokumenty weryfikowane będą wg formuły spełnia - nie spełnia.
Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 Pzp wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Wzór zobowiązania stanowi zał. nr 4 do SIWZ. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o
którym mowa w art. 22a ust. 2 Pzp winno być złożone w formie oryginału.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada,
czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 13-22.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także
dokumenty, o których mowa w dziale VI.1.b dotyczące tych podmiotów.
Zgodnie z art. 22a ust. 4 Ustawy w odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać
na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,
za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym
przez Zamawiającego:
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
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- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,
odpowiednio innych podmiotów lub własne.
c) w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np.
konsorcjum firm) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzieleniu zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku ubiegania się o zamówienie przez spółkę cywilną, oznacza to, że
spółka startuje w przetargu jako konsorcjum złożone ze wspólników. Wtedy należy
stosować art. 23 Ustawy PZP, który mówi o konieczności ustanowienia
pełnomocnika (nie wystarczy umowa spółki mówiąca o jednoosobowym
reprezentowaniu przez każdego ze wspólników).
Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do
reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.) winno być złożone w formie
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
2. Ocena i badanie ofert
Oferta podlega odrzuceniu w przypadkach określonych w art. 89 ustawy Prawo
zamówień publicznych. W związku z tym, z treści dokumentów musi wynikać
jednoznacznie czy Wykonawca warunki spełnia. Zamawiający zastrzega sobie prawo
żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wg
zasad określonych przepisem § 15 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27
lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016r.
poz. 1126).
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Do oferty, oprócz formularza ofertowego (zał. nr 1), każdy wykonawca musi dołączyć:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu;
b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia –
załącznik nr 2a do SIWZ; Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu;
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W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt a) i b) składa każdy z
wykonawców osobno.
c) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do
reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) winno być złożone w formie
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa
także oświadczenia o których mowa powyżej dotyczące tych podmiotów (wzory
oświadczeń zał. 2 oraz 2a).
W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawca winien dołączyć do
oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego (wzór – zał. nr 4)
Jeśli podwykonawca nie jest podmiotem, na zasoby którego powołuje się Wykonawca,
wówczas
Wykonawca
wypełnia
również
OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE
PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA składając tym samym oświadczenia o których mowa powyżej dotyczące
tych podmiotów (wzory oświadczeń zał. 2 oraz 2a).
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta
zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5
dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy
te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym
czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; zgodnie z
warunkiem określonym w SIWZ
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej – składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania,
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
wskazanych wyżej dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
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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.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w
postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii
potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę z dopiskiem "za zgodność z
oryginałem" i opatrzone datą ich potwierdzenia, natomiast oświadczenia woli winny
zostać złożone w formie oryginału. Dokumenty sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
8. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte
przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które
są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania
pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu.
9. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp.
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VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Oferent jest zobowiązany złożyć wadium przed terminem składania ofert w formie
określonej przez Ustawę, przy czym w przypadku wpłacenia wadium w formie
pieniężnej poniższą kwotę należy wpłacić na konto Zamawiającego:
Gmina Mieleszyn
Konto nr:58 9065 0006 0080 0800 2088 0002
Kwota wadium musi znajdować się na koncie najpóźniej w terminie składania ofert.
Kwota wadium wynosi 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy zł 00/100).
2. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca, winien dostarczyć w
formie „ORYGINAŁU” w odrębnej kopercie i dołączyć do koperty zawierającej ofertę
przetargową Wykonawcy bądź złożyć w KASIE Urzędu. W przypadku, gdy „ORYGINAŁ”
zostanie w trwały sposób dołączony do złożonej oferty Zamawiający nie będzie mógł
zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócić dokumentu,
ponieważ stanowił on będzie integralną część oferty. Z treści gwarancji winno wynikać
bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w
terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej
kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4 a i 5 Pzp.
3. 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 w Biuletynie Zamówień Publicznych.
4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 5 Pzp i kwota wadium zostanie w tych formach określona 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 w Biuletynie Zamówień Publicznych.
5. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną
lub kilka form, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 1 - 5 Pzp. Zmiana formy wadium
musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.
6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wymagania ogólne
a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
b) Oferta musi być złożona w formie pisemnej (nie dopuszcza się formy
elektronicznej), zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ. Ofertę
należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie
lub drukowanym pismem odręcznym.
c) Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być
podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do
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reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty,
wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do
podpisania oferty jak opisano w SIWZ.
d) Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane.
e) Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki,
były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
f) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia
Oferta powinna składać się z:
a) formularza ofertowego – sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
SIWZ,
b)

zestawu dokumentów, zgodnie z rozdziałem VII niniejszej SIWZ

Oferta wspólna – konsorcjum
Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać
następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ;
2) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej:
a) Wykonawcy składają jedną ofertę, do której załączone będą oświadczenia i
dokumenty, o których mowa w niniejszej SIWZ - oświadczenia o braku podstaw do
wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu składa każdy z
Wykonawców osobno;
b) oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, składa pełnomocnik
Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;
c) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie;
d) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy
zgodnie z jej postanowieniami;
e) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym
jako reprezentant (pełnomocnik - lider) pozostałych.
Uwaga: warunki, o których mowa w SIWZ (warunki uczestnictwa w przetargu) podmioty
składające ofertę wspólną jako konsorcjum mogą spełniać łącznie.
6. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

11

GMINA MIELESZYN

3. Opakowanie oferty
Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w
nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i
zawierającym
oznaczenie:
Oferta
w
przetargu
na:
„Budowa
boisk
wielofunkcyjnych w miejscowościach Łopienno i Karniszewo gmina
Mieleszyn” oraz adres Wykonawcy (w razie ewentualnego zwrotu bez otwierania
oferty).
4. Tajemnica przedsiębiorstwa
Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być
udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz
opakowania oferty, oznaczonej napisem: “Informacje stanowiące tajemnice
przedsiębiorstwa”. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.
5. Zmiana lub wycofanie oferty
a) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod
warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i
wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty
powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak
oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta,
należy opatrzyć napisem “zmiana”.
b) Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y
uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz
opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie,
w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć napisem
“wycofane”.
X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Mieleszyn, 62-212 Mieleszyn 23 za
pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Termin składania ofert upływa w dniu 11.04.2018 r. godz. 09:30 (czasu lokalnego).
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona
Wykonawcy bez otwierania.
XI. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Zgodnie art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r. poz. 1020) składanie ofert
odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830),
osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
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Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę pisemną porozumiewania się z wykonawcą
(również e-mail, fax), przy czym oferty, informacje dot. środków ochrony prawnej,
dokumenty o których mowa w art. 25 Ustawy ust. 1 należy przekazywać wyłącznie w
formie pisemnej – pocztą, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adresy do korespondencji podano na wstępie do niniejszej SIWZ.
Wykonawca na podstawie art. 38 ustawy może zwrócić się do Zamawiającego o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: na 2 dni przed
upływem terminu 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. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku, o którym mowa powyżej.
XII. CENA OFERTOWA I SPOSÓB JEJ PODANIA, WALUTY W ROZLICZENIACH
1. Wykonawca określi cenę oferty netto i brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją w
zapisie liczbowym i słownie zgodnie z załączonym formularzem oferty – zał. nr 1.
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i
słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. Ceną w
rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o
informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915) jest wartość wyrażona w
jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający (kupujący) jest obowiązany zapłacić
Wykonawcy (przedsiębiorcy) za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od
towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów
sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub
podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia.
3. Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy
związane z prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy
zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka
wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania
oferty.
4. Cena winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające
wprost z załączonej dokumentacji jak również np. następujące koszty: wszelkie roboty
przygotowawcze, porządkowe, przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, związane z
wywozem i składowaniem materiałów, projektu organizacji placu budowy wraz z jego
organizacją i późniejszą likwidacją oraz koszty związane z obsługą geodezyjną zadania
w tym dokumentacji powykonawczej, koszty poboru energii elektrycznej i wody
zużytej w trakcie realizacji zadania oraz koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu
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5.
6.
7.
8.

szkód, które mogą zaistnieć w związku za zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności
cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób
trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdów mechanicznych oraz innych zobowiązań
wynikających z umowy.
Cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku.
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich.
Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku
od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej
w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z
tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę roboty budowlanej, której świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi na Sali nr 7 Urzędu Gminy Mieleszyn w Mieleszynie, w dniu
11.04.2018r. godz. 10:00 (czasu lokalnego).
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę,
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane
zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. Dla
każdego z wykonawców obowiązuje standardowo 36 miesięczna gwarancja (chyba, że w
formularzu ofertowym zadeklarują jej wydłużenie) oraz warunki płatności podane we
wzorze do umowy. Informacje te zostaną przekazane Wykonawcom, którzy byli nieobecni
przy otwarciu ofert na ich wniosek.
XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XV. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
a) cena- maks. 60 pkt.
b) okres gwarancji – maks. 40 pkt.
ad. a) W celu przydzielenia punktów za cenę oferty należy:
- ustalić ofertę o najniższej cenie brutto i przydzielić jej maksymalną ilość punktów – 60
- pozostałym ofertom przydzielić punkty na podstawie obliczenia punktów wg poniższego
wzoru:
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najniższa cena oferty (brutto)
---------------------------------cena oferty (brutto)

x 60pkt

ad. b) Kryterium pozacenowe – okres gwarancji na przedmiot zamówienia:
- okres gwarancji na przedmiot zamówienia – standardowy – 36 miesięcy– 0 pkt
- okres gwarancji na przedmiot zamówienia - rozszerzony - 48 miesięcy – 20 pkt
- okres gwarancji na przedmiot zamówienia – rozszerzony – 60 miesięcy – 40 pkt
W przypadku zadeklarowania wydłużonego terminu gwarancji i wyboru oferty
Wykonawcy nastąpi stosowne wydłużenie okresu gwarancji na etapie
podpisywania umowy.
Gwarancja winna obejmować wszelkie uszkodzenia spowodowane wadami ukrytymi.
Gwarant winien rozpocząć wykonywać swoje obowiązki w terminie 2 dni kalendarzowych
od dnia wezwania, przy czym uszkodzenia mogące zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź
spowodować
kolejne
uszkodzenia
muszą
być
usuwane
bezzwłocznie.
Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami
oceny ofert (po zsumowaniu punktów z kryterium a) i b)) uzyska najwyższą liczbę
punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY oraz informacja o formalnościach jakie należy dopełnić
w celu zawarcia umowy
1. Wykonawca jest zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny całkowitej brutto
podanej w ofercie.
2. 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie
zwrócone Wykonawcy po odbiorze przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od dnia
podpisania przez strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru. Strony postanawiają, że
pozostałe 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest
przeznaczone na ewentualne zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i zostanie ono
zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane wyżej kryteria oceny ofert.
2. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego
ofertę wybrano jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:
1) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,
2) umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana,
3) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania robotami
budowlanymi przez osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji
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zamówienia
publicznego,
budowlanymi.

odpowiedzialne

za

kierowanie

robotami

XVII. WARUNKI UMOWY
Warunki umowy zostały określone w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do
SIWZ i jest jej integralną częścią.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym osobom,
jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.
XIX. INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE
1. Oferent może powierzyć część robót zamówienia podwykonawcom, ponosząc
odpowiedzialność za ich czynności i zachowanie zgodnie z umową (wzór stanowi zał.
nr 6).
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców zgodnie z zał. nr 8 do niniejszej SIWZ.
Jeśli podwykonawca nie jest podmiotem, na zasoby którego powołuje się
Wykonawca, oferent wypełnia również OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE
PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA (jedna z części załącznika 2a do niniejszej
SIWZ).
Zgodnie z art. 36b ust. 2 Ustawy PZP, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach
określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest zobowiązany wykazać
zamawiającemu, że 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.
3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą wymagana jest zgoda
Zamawiającego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji
zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, wraz z
wyszczególnieniem zakresu, jaki chce mu powierzyć. Przy czym podwykonawca lub
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dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

XX. WARUNKI WPROWADZENIA ZMIAN DO TREŚCI UMOWY
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie ze
wzorem umowy z Wykonawcą załączonym do niniejszej SIWZ (zał. nr 6).
XXI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ
1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ (dołączyć do oferty)
2. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP,
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, którego wzór
stanowi zał. nr 2 do niniejszej SIWZ (dołączyć do oferty)
2a. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, którego wzór
stanowi zał. nr 2a do niniejszej SIWZ (dołączyć do oferty)
3. Wykaz wykonanych robót w ostatnich 5 latach – załącznik nr 3 (wybrany oferent
zostanie wezwany do jego złożenia)
4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - zał. 4 (załączyć do oferty – jeśli dotyczy)
5. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej bądź informacja o tym,
że podmiot nie należy do grupy kapitałowej (w związku z art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy
PZP) - załącznik nr 5 (należy przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od
publikacji na stronie internetowej, informacji o której mowa w art. 86 ust 5 Ustawy
PZP)
6. Projekt umowy – załącznik nr 6 (nie jest wymagane dołączenie do oferty)
7. Dokumentacja techniczna z przedmiarami robót – załącznik nr 7 (informacyjny –
stanowi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, nie dołączać do oferty)
8. Informacja o podwykonawcach - wskazanie przez wykonawcę części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie przez wykonawcę
firm podwykonawców - zał. nr 8 – (załączyć do oferty, jeśli dotyczy).
Mieleszyn dnia 28.03.2018r.
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Załącznik nr 1 do SIWZ
....................................................................
....................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

....................................................................
(nazwa i adres Zamawiającego)

...................................................................
(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Budowa boisk
wielofunkcyjnych w miejscowościach Łopienno i Karniszewo gmina Mieleszyn”, zgodnie z
wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia składamy
ofertę jak poniżej.
Oferujemy wykonanie zamówienia za całkowitą cenę ofertową (ryczałt)
netto:...................................................
(słownie .............................................................................................złotych).
brutto: ...................................................
(słownie ............................................................................................. złotych).
VAT:.........% ...................................................
(słownie ............................................................................................. złotych).
w tym:
a) boisko Łopienno
netto:...................................................
(słownie ............................................................................................. złotych).
brutto:...................................................
(słownie ............................................................................................. złotych).
VAT:.........% ...................................................
(słownie .............................................................................................. złotych).
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b) boisko Karniszewo
netto:...................................................
(słownie .............................................................................................. złotych).
brutto:...................................................
(słownie .............................................................................................. złotych).
VAT:.........% ...................................................
(słownie .............................................................................................. złotych).
Kryterium pozacenowe: w przypadku wyboru naszej oferty udzielamy gwarancji na
przedmiot zamówienia jak poniżej (przekreślając niewłaściwe):
- okres gwarancji na przedmiot zamówienia – standardowy – 36 miesięcy – 0 pkt
- okres gwarancji na przedmiot zamówienia – rozszerzony – 48 miesięcy - 20 pkt
- okres gwarancji na przedmiot zamówienia – rozszerzony – 60 miesiecy – 40 pkt
1. Z uwagi na powyższe na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji– ...............
miesięcy (wpisać właściwe).
2. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do rozpoczęcia i
zakończenia realizacji zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (w tym z warunkami umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz
przyjmujemy warunki w niej zawarte.
4. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Oferta wraz z załącznikami została złożona na …… stronach.
6. Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane
przez Zamawiającego. Ponadto są zawarte w odrębnej, oznaczonej kopercie z
napisem „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.
7. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:
osoba do kontaktu .................................................................……………………………
(podać adres)
tel.: ……………………….......……………..
faks: …………………………………………
e-mail: ……………………………………….
......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)
Spis treści oferty:
...............................
...............................
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Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający: Gmina Mieleszyn
62-212 Mieleszyn 23
Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………
……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na
potrzeby
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
pn. …………………………………………………………….. (nazwa postępowania), prowadzonego przez
Gminę Mieleszyn, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w
rozdziale VI SIWZ.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w rozdziale VI SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych
podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 2a do SIWZ
Zamawiający:
Gmina Mieleszyn
62-212 Mieleszyn 23
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na
potrzeby
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
pn.
………………………………………………………………….………….
(nazwa
prowadzonego przez Gminę Mieleszyn, oświadczam, co następuje:

publicznego
postępowania),

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Ewentualnie jeśli dotyczy:
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w
art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………..........
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
Zgodnie z art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,
że
następujący/e
podmiot/y,
będący/e
podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a
także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT ROBÓT BUDOWLANYCH
Przedmiot umowy
Kraj
Nazwa podmiotu na rzecz
którego wykonano roboty
Adres podmiotu na rzecz
którego wykonano roboty
1.

Zakres zamówienia
Całkowita wartość
zamówienia
Wartość zamówienia
wykonana przez
Wykonawcę
Daty wykonania robót
(od – do)
Przedmiot umowy
Kraj
Nazwa podmiotu na rzecz
którego wykonano roboty
Adres podmiotu na rzecz
którego wykonano roboty

2.

Zakres zamówienia

Całkowita wartość
zamówienia
Wartość zamówienia
wykonana przez
Wykonawcę
Daty wykonania robót
(od – do)
powtórzyć tabelę w razie konieczności
Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót – np.
referencje.
......................................................................................(data i podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)

..............................................................
Nazwa i adres Podmiotu,
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Załącznik nr 4 do SIWZ
..............................................................
Nazwa i adres Podmiotu,
na zasobach którego polega Wykonawca

WZÓR ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU TRZECIEGO
(załączyć do oferty jeśli dotyczy)
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia
Ja:
…..........................................................................................................................
................................................
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko
(właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant
itp. 1)

Działając
w
imieniu
i
na
rzecz:
…..........................................................................................................................
..(nazwa i adres Podmiotu)
Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:
…..........................................................................................................................
.......................................................(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie,
potencjał techniczny do wykonania zamówienia)
do
dyspozycji
Wykonawcy:
…..........................................................................................................................
..........(nazwa Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie)
w trakcie wykonywania zamówienia pod nazwą:
…………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, iż:
a)
udostępniam
Wykonawcy
ww.
zasoby
w
następującym
…...........................................................................................

zakresie:
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…..........................................................................................................................
.........................................................................…
b) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:
......................................................................................
…..........................................................................................................................
.............................................................................
c) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
….............................................................................
…..........................................................................................................................
.........................................................................…
Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zobowiązuje się do realizacji usług/ robót
budowlanych w zakresie udostępnionych przeze mnie zasobów.
Oświadczam, że jestem świadomy, iż w przypadku szkody Zamawiającego powstałej
wskutek nieudostępnienia ww. zasobów odpowiadam wobec Zamawiającego solidarnie z
ww. Wykonawcą. Moja odpowiedzialność wygasa jeżeli nieudostępnienie przedmiotowych
zasobów nastąpiło na skutek okoliczności, za które nie ponoszę winy.
data: ...................................
................................................................................................
podpis i pieczęć Podmiotu lub osoby upoważnionej do reprezentacji

1) Zamawiający wymaga złożenia w celach informacyjnych stosownych pełnomocnictw
lub dokumentu rejestrowego, z którego wynikać będzie sposób reprezentacji Podmiotu.
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zał. nr 5 do SIWZ

Oferent:
………………………………..
………………………………..
………………………………..

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
związku z art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy PZP
albo
informacja o tym, że oferent nie należy do grupy kapitałowej
(w takim razie należy wpisać „nie dotyczy”)
............................................................................................................................
..........................
............................................................................................................................
..........................
............................................................................................................................
..........................
............................................................................................................................
.........................

......................................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)
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Zał. nr 8 do SIWZ
Oferent:
………………………………..
………………………………..
………………………………..
Informacja o podwykonawcach (jeśli dotyczy)
wskazanie przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podanie przez wykonawcę firm podwykonawców

I.
Informuję, że przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, zgodnie z
załącznikiem 2a do niniejszej SIWZ, przewiduję udział podwykonawców w
następującym zakresie robót :

1.……………………………………………………………….. (nazwa i adres firmy)
zakres robót:………………………………………………………………………………

2.……………………………………………………………….. (nazwa i adres firmy)
zakres robót:……………………………………………………………………………..

Data i podpis oferenta
…………………………………..
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