Biała, dnia 26 marca 2014r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
„Zaprojektowanie oraz wybudowanie zje żdżalni basenowej 1 -torowej na kąpielisku miejskim
w Bia łej"
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówie ń Publicznych udostępnionym na stronach portalu
internetowego Urz ędu Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia: 102148 - 2014; data zamieszczenia: 26.03.2014
I. Nazwa (firma) i adres zamawiaj ącego:
Gminne Centrum Kultury w Bia łej
Nazwa zamawiaj ącego:
ul. Prudnicka 35
Adres zamawiaj ącego:
48-210 Biała
Kod Miejscowo ść :
077438 70 26
Telefon:
077438 70 26
Faks:
Adres strony internetowej: www.gckbiala.pl www.bip.gckbiala.pl
Adres poczty elektronicznej: info(gckbiala.pl
8:00 do 21:00
Godziny urzędowania:
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych - Dz. U. z 2013 poz. 907 z pó źn. zm. / zwanej dalej ustaw ą Pzp.
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje si ę przepisy ustawy Pzp, przepisy wykonawcze
wydane na jej podstawie, w sprawach nieuregulowanych ustaw ą przepisy ustawy - kodeks cywilny
oraz uregulowania wynikaj ące ze SIWZ.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj" )projekt +
wykonawstwo) zadania inwestycyjnego: „Zaprojektowanie oraz wybudowanie zje żdżalni
basenowej 1-torowej na k ąpielisku miejskim w Białej".
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w programie funkcjonalno- u żytkowym
stanowiącym
załącznik
nr
8
do
SIWZ.
3. Zaleca si ę wykonawcom przeprowadzenie szczegó łowej wizji lokalnej miejsca wykonywanych
robót w celu uzyskania informacji niezb ędnych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Ka żdy
z Wykonawców ponosi pełna odpowiedzialno ść za skutki braku lub mylnego rozpoznania
warunków zamówienia i stanu miejsca wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlanq, dokumentacj ą techniczną oraz
przedmiarami
robot
oraz
poleceniami
nadzoru
autorskiego
i
inwestorskiego.
5. Wszelkie prace na wysoko ściach należy wykonać z podno śnika (zwyżki) z zabezpieczeniem,
rusztowania z zabezpieczeniem lub w inny uzgodniony z inspektorem nadzoru. Zawsze z
nakryciem
głowy.
6. Osoby wykonuj ące prace na wysoko ści muszą posiadać odpowiednie badania wysoko ściowe.
7. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr ębnej zapłacie przyjmuje si ę, ze jest
w
włączony
cenę
kontraktową.
8. Przed rozpocz ęciem Wykonawca powinien ubezpieczy ć realizacj ę zamówienia od ryzyk
związanych
Z
wykonywanymi
pracami.

9. Każdy rodzaj robot, w którym znajd ą się zakwestionowane przez Inspektora Nadzoru materia ły,
ryzyko.
własne
na
wykonuje
wykonawca
10. Kody Wspólnego S łownika Zamówień :
45000000-7 Roboty budowlane
11. Zamawiaj ący nie dopuszcza mo żliwości składania ofert cz ęściowych
12. Nie przewiduje si ę ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
13. Zamawiaj ący nie dopuszcza mo żliwości składania ofert wariantowych.
14. Przedmiotem niniejszego post ępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
15. Zamawiaj ący dopuszcza mo żliwości udzielenia zamówień uzupełniaj ących.
Zamawiaj ący przewiduje udzielenie zamówień uzupełniaj ących do warto ści 20 1 !/o warto ści
1
pkt
6.
art.
67
ust.
podstawowego
podstawie
na
zamówienia
w
postępowaniu,
łu
cy
nie
przewiduje
zwrotu
kosztów
udzia
16. Zamawiaj ą
17. Informacja na temat mo żliwości powierzenia przez wykonawc ę wykonania części lub całości
zamówienia podwykonawcom:
Wykonawca mo że powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcom. W
takim przypadku zobowi ązany jest do wykazania w formularzu ofertowym cz ęści zamówienia,
której wykonanie zamierza powierzy ć podwykonawcom.
18. Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako ść, zgodno ść z warunkami technicznymi i
jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
2) Wymagana jest należyta staranno ść przy realizacji zobowi ązań umowy,
3) Ustalenia i decyzje dotycz ące wykonywania zamówienia uzgadniane b ędą przez
zamawiaj ącego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
4) Określenie przez Wykonawc ę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustale ń
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
5) Zamawiaj ący nie ponosi odpowiedzialno ści za szkody wyrz ądzone przez Wykonawc ę
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
19. Wymagania dot. gwarancji:
Zamawiaj ący wymaga 36 miesięcy gwarancji, licząc od daty protokólarnego przekazania
przez wykonawc ę robót i przyj ęcia przez zamawiaj ącego jako nale życie wykonanych.
IV.Termin wykonania zamówienia
zamówienia:
termin
wykonania
Wymagany
od daty podpisania umowy do 20 czerwca 2014r.
- wykonanie projektów na realizacj ę robót wymagaj ących decyzji na pozwolenie na budow ę wraz z
uzyskaniem tej decyzji- w terminie do 6 tygodni od daty podpisania umowy.
V. Warunki udzialu w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mog ą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniaj ą warunki,
dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, jeżeli
przepisy prawa nakładaj ą obowiązek ich posiadania,
2) Posiadania niezb ędnej wiedzy i do świadczenia,
3) Dysponowania potencja łem technicznym, a także dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Opis sposobu dokonywania oceny spe łniania tych warunków:
2.1. Zamawiaj ący stwierdzi, i ż wykonawca spełnił warunki okre ślone w art. 22 ust. I ustawy Pzp
jeśli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków okre ślonych w tym przepisie oraz wyka że że:
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a) w zakresie wiedzy i do świadczenia:
Posiada do świadczenie wyrażaj ące si ę tym, że w okresie ostatnich pi ęciu lat przed upływem
terminu składania ofert wykonał co najmniej 2. roboty budowlane polegaj ące na budowie
zjeżdżalni wodnych o warto ści min. 50 000 zł brutto każda wraz z potwierdzeniem, że roboty te
zostały wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej prawid łowo ukończone.
b) osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadaj ącymi odpowiednie uprawnienia:
- kierownik robót konstrukcyjno- budowlanej,
- kierownik robót instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz ądzeń ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodoci ągowych i kanalizacyjnych,
- kierownik instalacyjny w zakresie sieci, instalacji i urz ądzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych.
(podstawa prawna: art. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7.7.1994 i., - Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 ze zm.)
UWAGA: Ilekro ć Zamawiaj ący wymaga okre ślonych uprawnie ń budowlanych na podstawie
aktualnie obowi ązuj ącej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pó źn. zm .), rozumie przez to równie ż odpowiadaj ące im ważne
uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowi ązuj ących przepisów prawa lub
odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wspólnym Handlu (EFTA)
- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania
określonych zawodów regulowanych lub okre ślonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały
uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w pa ństwach czł onkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63,
poz. 394).
3. O udzielenie zamówienia mog ą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegaj ą wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.3.1. Zamawiaj ący uzna, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postę powania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówie ń publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z pó źn. zm .) jeżeli
przedstawi o świadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
oraz dołączy dokumenty wymienione w dziale VI B 2, 3.
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w
dokumentach i o ś wiadczeniach wyszczególnionych w dziale VI niniejszej SIWZ. Z tre ści
załączonych dokumentów musi wynika ć jednoznacznie, i ż ww. warunki Wykonawca spe łnił.
Zamawiaj ący dokona oceny speł niania warunków wymienionych w ust. 2 na podstawie z łożonych
wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów złoż onych przez Wykonawc ę według formuły „spełnia nie spełnia". Zamawiaj ący dokona wyboru oferty spo śród ofert nie podlegaj ących odrzuceniu.
Wykonawcy, którzy ubiegaj ą się wspólnie o udzielenia zamówienia, warunki okre ślone w pkt. 2
mogą spełniać łącznie. Żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 Pzp.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doś wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolno ś ciach finansowych innych podmiotów niezale żnie od
charakteru prawnego łączący z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowi ązany
udowodnić Zamawiaj ącemu, że bę dzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególno ści przedstawiaj ąc w tym celu pisemne zobowi ązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezb ę dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia.
4. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udział u w postępowaniu podlegać będą

wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
5. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza si ę wykonawców, którzy podlegaj ą wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówie ń publicznych.
6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
7. Zamawiaj ący odrzuca ofert ę, jeżeli:
1)jest niezgodna z ustaw ą.
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrze żeniem
art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówie ń publicznych.
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5) została złożona przez wykonawc ę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny.
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia dor ęczenia zawiadomienia nic zgodzi ł się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówie ń iublicznych
8) jest nieważna na podstawie odr ębnych przepisów.
VI. Wykaz oświadcze ń lub dokumentów, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu
potwierdzenia spe łnienia warunków udzia łu w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw
wykluczenia
udzielenie
z
postępowania
o
zamówienia
do
A. W zakresie wykazania spelniania przez wykonawc ę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spe łnieniu warunków udzia ł u w postę powaniu
(Zalącznik nr 2 do SIWZ), nale ży przedlożyć:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pi ęciu lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia łu w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia dzia łalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto ści, daty
i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotycz ących najważniejszych robót,
określaj ących, czy roboty te zosta ły wykonane w sposób nale żyty oraz wskazuj ących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid łowo ukończone,
Według wzoru stanowi ącego załącznik nr 5 do SIWZ, Wykaz ma potwierdza ć spełnienie warunku
określonego
w
dziale
V.
2.1
a
la. w przypadku polegania na wiedzy i do świadczeniu (dot. pkt 1) innego podmiotu - w
szczególno ści pisemne zobowi ązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów z zakresu wiedzy i do świadczenia na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia (w formie oryginalu),
2) wykaz osób, które b ędą uczestniczy ć w wykonywaniu zamówienia, w szczególno ści
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do świadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a tak że zakresu wykonywanych przez nie czynno ści, oraz
informacj ą o podstawie do dysponowania tymi osobami,
Według wzoru stanowi ącego załącznik nr 6 do SIWZ, Wykaz ma potwierdza ć spełnienie warunku
określonego
w
dziale
V.
2.1
b
2a.w przypadku polegania na osobach zdolnych do wykonania zamówienia (dot. pkt 2)
innego podmiotu - w szczególno ści pisemne zobowi ązania innych podmiotów do oddania
Wykonawcy do dyspozycji niezb ę dnych zasobów osobowych na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia (w formie oryginalu),
3) oświadczenie, że osoby, które b ędą uczestniczy ć w wykonywaniu zamówienia, posiadaj ą

wymagane uprawnienia, je żeli ustawy nakładaj ą obowiązek posiadania takich uprawnie ń. Według
SIWZ,
do
6
nr
załącznik
stanowi ącego
wzoru
1. Dowodami, o których mowa powy żej, są:
- poświadczenia lub
- inne dokumenty —jeż eli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
Zamawiaj ący wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty co najmniej dwa po świadczenia (lub
inny dokument) potwierdzaj ące, że wykonał roboty budowlane polegaj ące na budowie zjeżdżalni
wodnych o warto ści nie mniejszej ni ż 50 000 zł- z potwierdzeniem że zostały wykonane w sposób
należyty oraz wskazuj ące oraz że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone.
2) W przypadku gdy zamawiaj ący jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w
wykazie został y wykonane, Wykonawca nie ma obowi ązku przedkładania dowodów, o których
mowa wpkt. 1).
UWAGA: W niniejszym post ępowaniu Wykonawca, w miejsce po świadczeń, o których mowa w
punkcie 1 może przedkładać dokumenty potwierdzaj ące należyte wykonanie robót budowlanych,
określone w § 1 ust. 1 pkt 2) Rozporz ądzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w
sprawie rodzaju dokumentów, jakich mo że żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz Jbrm, wjakich
te dokumenty mog ą być składane (Dz. U 2013, poz. 231).
UWAGA: W przypadku polegania na zasobach niezb ędnych do realizacji zamówienia
oddanych do dyspozycji Wykonawcy przez inne podmioty - kopie dokumentów dotycz ące
tych innych podmiotów s ą poświadczane za zgodno ść z oryginałem przez ten podmiot, którego
dany dokument dotyczy chyba, że inny podmiot ustanowi ł do tych czynności pelnomocnika
B. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy, należy
przed łożyć :
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post ępowania, według wzoru stanowi ącego
(oryginał);
nr
3
do
SIWZ
załącznik
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia łalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagaj ą wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wcze śniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udzia łu w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo sk ładania ofert;
UWAGA: Odpis musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy. Wykonawcy, którzy dokonali zmian w zakresie organów zarz ądzaj ących, które nie
są uwidocznione w dokumencie rejestrowym winni z łożyć dokumenty potwierdzaj ące
powołanie nowych osób w skład organu zarz ądzaj ącego (np. uchwałę w sprawie powołania
określonej
osoby);
3) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapita łowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5, albo informacj ę o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. - zal ącznik nr 4 do SIWZ.
2. Inne niezbędne dokumenty, które Wykonawca ubiegaj ący się o zamówienie publiczne jest
zobowiązany złożyć :
1) Wypełniony formularz ofertowy - za łącznik nr 1 do SIWZ;
2) Parafowany wzór umowy - za łącznik nr 7 do SIWZ (parafowany);
Pe ł nomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp w przypadku sk ładania oferty przez
Wykonawców ubieg ąj ących si ę wspólnie o udzielenie zamówienia;
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Zamawiaj ący żąda, aby Wykonawcy wskazali w ofercie, które cz ęści zamówienia zamierzaj ą
powierzyć podwykonawcom.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkł ada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib ę lub miejsce
zamieszkania potwierdzaj ący, że
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie og łoszono upad łości - wystawiony nie wcze śniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udzia łu w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
b)nie zalega z uiszczaniem podatków, op łat, składek na ubezpieczenie spo łeczne i zdrowotne albo
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz łożenie na raty zaleg łych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właś ciwego organu - wystawiony nie wcze śniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo sk ładania ofert
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si ę o zamówienie - wystawiony nie wcze śniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu sk ładania wniosków o dopuszczenie do udzia łu w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
Dokumenty, o których mowa w lit. a,c powinny by ć wystawione nie wcze śniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w lit. b, powinny by ć wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeż eli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib ę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje si ę dokumentów, o których mowa powy żej, zastępuje się je dokumentem
zawieraj ącym oświadczenie złożone przed notariuszem, w łaściwym organem s ądowym,
administracyjnym albo organem samorz ądu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.
W przypadku wątpliwości co do tre ści dokumentu złożonego przez Wykonawc ę maj ącego siedzib ę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiaj ący może zwróci ć
się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezb ędnych
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
7) Wykonawcy wspólnie ubiegaj ący się o udzielenie zamówienia (spó ł ka cywilna, konsorcjum)
oraz uczestnictwo podwykonawców
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) art. 23 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ponosz ą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy.
2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegaj ących się o udzielenie
zamówienia, Wykonawcy ustanawiaj ą pełnomocnika do reprezentowania ich w post ępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post ępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, oraz za łączaj ą do oferty - pełnomocnictwo do reprezentowania
Wykonawców w post ępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegaj ących się o udzielenie zamówienia, zobowi ązany
jest złożyć samodzielnie - dokumenty wymienione w dziale VI pkt B) 2,3 SIWZ.
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Za łącznik nr 2)
Wykonawcy mogą złożyć wspólnie na jednym dokumencie (o świadczenie podpisane przez
Pełnomocnika lub przez każdego z Wykonawców) albo odr ębnie tj.: podpisane przez każdego z
Wykonawców na odrębnym dokumencie.
5. Oświadczenie wymienione w dziale VI pkt B 1 SIWZ, musi złożyć każdy z Wykonawców
odrębnie (oświadczenie podpisane w tym zakresie przez uprawnionych przedstawicieli ka żdego z

Wykonawców - osoby wskazane we w łaściwym dokumencie rejestrowym, umowie s.c., statucie,
etc.).
6. Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegaj ący się o udzielenie zamówienia mogą złożyć jako
wspólne dla nich wszystkich dokumenty wymienione w dziale VI pkt A 1,1 a,2,2a,3
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj ących si ę o udzielenie zamówienia kopie
dokumentów dotycz ące każdego z tych Wykonawców winne by ć poświadczane za zgodno ść z
oryginałem przez tego Wykonawc ę, którego dany dokument dotyczy, chyba że Wykonawca ten
ustanowił do tych czynno ści pełnomocnika.
8. Wykonawca mo że powierzyć wykonanie cz ęści zamówienia podwykonawcy. Wykonawca który
zamierza wykona ć zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyra źnie w ofercie wskazać,
jaką część (zakres zamówienia) wykonywa ć będzie w jego imieniu podwykonawca. Nale ży w tym
celu wypełnić odpowiednio załącznik nr 1 formularz ofertowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie
zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, nale ży wpisać w formularzu „nie
dotyczy" lub inne podobne sformu łowanie. Je żeli w/w rubryka nie b ędzie wypełniona Zamawiaj ący
uzna, iż zamówienia zostanie wykonane si łami własnymi, bez udziału podwykonawców.
9. W przypadku, gdy Wykonawca powo łuje się na zasoby podwykonawców, za zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy tj. w celu wykazania spe łniania warunków udzia łu w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Zamawiaj ący wymaga, oprócz wskazania
części (zakresu) zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy, podania nazwy firmy tego
podwykonawcy.
VII. Informacja o sposobie porozumiewania si ę zamawiaj ącego z wykonawcami oraz
przekazywania o świadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania si ę z wykonawcami
1. Niniejsze post ępowanie jest prowadzone wj ęzyku polskim.
2.Zgodnie z dyspozycj ą przepisu art. 27 ust. 1 i 2 ustawy Pzp o świadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje Zamawiaj ący i Wykonawcy przekazuj ą w formie pisemnej lub
faksem lub drogą elektroniczn ą. Jeżeli Zamawiaj ący i Wykonawcy przekazuj ą oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drog ą elektronicznq, każda ze stron na żądanie
drugiej - niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Je żeli wskazany sposób komunikacji nie
będzie możliwy, Zamawiaj ący będzie przesy łał w/w dokumenty poczt ą na adres wskazany w
ofercie lub pi śmie. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania dokumentu przez Wykonawc ę,
Zamawiaj ący przyjmuje domniemanie, że dokument wys łany faksem lub drog ą elektroniczn ą na
numer lub adres wskazany przez Wykonawc ę, został mu doręczony w sposób umożliwiaj ący
zapoznanie si ę z jego tre ścią.
2. Zastrzeżona powy żej w pkt. 2 forma faksu i drogi elektronicznej nie dotyczy dokumentów,
które b ędą podlega ły ewentualnemu uzupe ł nieniu na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Pzp.
Dokumenty, do których ewentualnego uzupe łnienie będą wzywani Wykonawcy, podlegaj ą złożeniu
w formie okre ślonej w § 7 Rozporz ądzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzaju
dokumentów, jakich mo że żądać zamawiaj ący od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane w wyznaczonym terminie.
Niezłożenie uzupełnionych dokumentów w wymaganej przepisami powo łanego rozporządzenia
formie w wyznaczonym do tego terminie - skutkowa ć będzie uznaniem przez Zamawiaj ącego, i ż
nie doszło do ich terminowego złożenia.
3. Wszelkie o świadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiaj ący i Wykonawcy
przekazuj ą pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres zamawiaj ącego podany w pkt. I
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Zamawiaj ący dopuszcza porozumiewanie si ę za pomocą faksu na nr faksu: 0774387026
5. Zamawiaj ący dopuszcza mo żliwość porozumiewania si ę drogą elektroniczn ą na adres poczty
elektronicznej: infogckbiala.pl
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6. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiaj ącego na numer faksu podany przez
wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umo żliwiaj ący zapoznanie si ę wykonawcy z tre ścią
pisma, chyba że wykonawca wezwany przez zamawiaj ącego do potwierdzenia otrzymania
oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób okre ślony w ust. 4 oświadczy, iż
ww. wiadomości nie otrzymał.
7. Osobą ze strony zamawiaj ącego upowa żnioną do kontaktowania si ę z wykonawcami oraz
potwierdzenia wp ływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych
za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną jest:
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury
stanowisko:
imi ę i nazwisko

Rafał Magosz

tel.

0774387026

fax.

0774387026

w godz. pomiędzy 8:00 a 15:00
8. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1) Wykonawca może zwróci ć się do Zamawiaj ącego o wyjaśnienie tre ści niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiaj ący udzieli wyjaśnień niezwłocznie
wszystkim wykonawcom, którym przekaza ł specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia
nie później niż na 2 dni przed up ływem terminu składania ofert, z zastrze żeniem pkt.2).
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie tre ści specyfikacji wpłynie do zamawiaj ącego później niż do
końca dnia, w którym up ływa połowa wyznaczonego (pkt. XI niniejszej specyfikacji)
terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyja śnień, zamawiaj ący może udzieli ć
wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesuni ęcia terminu, o którym
mowa w pkt. 2), po up łynięciu, którego zamawiaj ący może pozostawi ć wniosek o
wyjaśnienie tre ści specyfikacji bez rozpoznania.
4) Treść zapytań oraz udzielone wyja śnienia zostan ą jednocześnie przekazane wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia, bez
ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej www.gckbiala.pl
www.bip.gckbiala.pl
5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyja śnień czy odpowiedzi na
kierowane do zamawiaj ącego zapytania w sprawach wymagaj ących zachowania pisemno ści
postępowania.
6) Zamawiaj ący nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami
9. Modyfikacja tre ści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) W uzasadnionych przypadkach zamawiaj ący może przed upływem terminu sk ładania ofert
zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupe łnienia i ustalenia lub zmiany, w tym
zmiany terminów, przekazane zostan ą wszystkim wykonawcom, którym przekazano
specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostan ą na stronie
internetowej www.gckbiala.pl www.bip.gckbiala.pl
3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak
również pytania Wykonawców wraz z wyja śnieniami staj ą się integralną częścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i b ędą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie
prawa i zobowiązania wykonawcy odno śnie wcześniej ustalonych terminów b ędą podlegały
nowemu terminowi.
4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja tre ści specyfikacji nie prowadzi do zmiany tre ści
ogłoszenia zamawiaj ący może przedłużyć termin składania ofert o czas niezb ędny na
wprowadzenie zmian w ofertach, je żeli będzie to niezbędne.

5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja tre ści specyfikacji prowadzi do zmiany tre ści ogłoszenia
Zamawiaj ący zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie
głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówie ń Publicznych", przedłużaj ąc jednocze śnie
termin składania ofert o czas niezb ędny na wprowadzenie zmian w ofertach, je żeli spełnione
zostaną przesłanki okre ślone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówie ń publicznych.
6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówie ń Publicznych „ogłoszenia o zmianie
głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zamawiaj ący zamie ści
informacj ę o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.gckbiala.pl
www.bip.gckbiala.pl
VIII. Wymagania dotycz ące wadium
1. Zamawiaj ący nie wymaga wniesienia wadium
IX. Termin związania ofert ą
1. Bieg terminu zwi ązania ofert ą rozpoczyna si ę wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje zwi ązany ofert ą przez okres 30 dńi od upływu terminu składania ofert,
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu zwi ązania ofert ą
zamawiaj ący może tylko raz zwróci ć się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie d łuższy jednak niż 60 dni.
4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiaj ąc o tym
zamawiaj ącego.
5. Jeżeli przedłużenie terminu zwi ązania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowi ązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
wykonawcy, którego oferta zosta ła wybrana jako najkorzystniejsza.
X. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewa żności.
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z tre ścią SIWZ oraz tre ścią zawartą w formularzach
stanowiących załączniki do SIWZ. Wykonawca mo że złożyć ofertę na własnych formularzach,
których tre ść powinna być zgodna z formularzami załączonymi do SIWZ. Oferta wraz z
załącznikami
musi
być
czytelna.
3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi sk ładaj ący ofertę.
4. Oferta wraz za łącznikami musi być podpisana przez osob ę upoważnioną do reprezentowania
wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi by ć dołączone do oferty, je żeli nie wynika
ono z innych dokumentów za łączonych przez wykonawc ę.
5. Jeżeli osoba/osoby podpisuj ąca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pe łnomocnictwo
to musi w swej treści jednoznacznie wskazywa ć uprawnienie do podpisania oferty. Pe łnomocnictwo
to musi zostać dołączone do oferty i musi by ć złożone w oryginale lub kopii po świadczonej za
zgodność z oryginałem.
6. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w j ęzyku polskim. Każdy dokument
składaj ący się na ofertę sporządzony w innym j ęzyku niż j ęzyk polski winien by ć złożony wraz
z tłumaczeniem na j ęzyk polski, poświadczonym przez wykonawc ę. W razie w ątpliwości uznaje
się, iż wersja polskoj ęzyczna jest wersj ą wiążącą.
7. Dokumenty składaj ące się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej
za zgodno ść z oryginałem przez wykonawc ę.
8. Zaleca się, by każda zawieraj ąca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana
przez wykonawc ę. Każda poprawka w tre ści oferty, a w szczególno ści każde przerobienie,
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przes łonięcie korektorem, etc. powinny by ć parafowane
przez wykonawc ę.
9. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sob ą połączone i kolejno ponumerowane. W tre ści
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oferty winna by ć umieszczona informacja o ilo ści stron.
10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowi ą tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca,
nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeg ł, że nie mogą być udostępniane innym
uczestnikom post ępowania, muszą być oznaczone klauzul ą: ,Informacje stanowi ące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503)" i dołączone do oferty, zaleca si ę, aby
były trwale, oddzielnie spi ęte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnic ę przedsi ębiorstwa rozumie
się nieujawnione do wiadomo ści publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadaj ące warto ść gospodarczą, co do których
przedsi ębiorca podj ął niezbędne działania w celu zachowania ich poufno ści.
11. Złożenie więcej niż jednej oferty lub z łożenie oferty zawieraj ącej propozycje alternatywne
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert z łożonych przez wykonawc ę.
12. Wykonawca wskaże w ofercie t ę część zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.
13. Na ofertę składaj ą się :
1) Formularz ofertowy - wype łniony i podpisany przez wykonawc ę- załącznik nr 1;
2) Wzór umowy - parafowany przez wykonawc ę- załącznik nr 7;
3) Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku sk ładania oferty przez
Wykonawców ubiegaj ących się wspólnie o udzielenie zamówienia;
4) Oświadczenie wykonawcy o spe łnianiu warunków udziału w postępowaniu okre ślonych
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp -za łącznik nr 2;
5) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezb ędnym do wykazania spe łnienie warunku
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pi ęciu lat przed up ływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia łu w postępowaniu, a je żeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich rodzaju i warto ści, daty i
miejsca wykonywania oraz za łączeniem dokumentu potwierdzaj ącego, że roboty zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Według wzoru
stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;
6) Wykaz osób, które będą uczestniczy ć w wykonywaniu zamówienia, w szczególno ści
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrol ę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do świadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a tak że zakresu wykonywanych przez
nie czynno ści, oraz informacj ą o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wed ług wzoru
stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ;
7) Oświadczenie, że osoby, które b ędą uczestniczy ć w wykonywaniu zamówienia, posiadaj ą
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładaj ą obowiązek posiadania takich uprawnie ń.
Według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ;
8) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post ępowania załącznik nr 3 do SIWZ;
9) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagaj ą wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wcze śniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo sk ładania ofert;
10) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5, albo informacj ę o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Według wzoru stanowi ącego
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załącznik nr 4 do SIWZ;
15. Sposób zaadresowania oferty:
1) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkni ętej kopercie I opakowaniu w sposób
gwarantuj ący zachowanie poufno ści jej treści oraz zabezpieczaj ącej jej nienaruszalno ść do
terminu otwarcia ofert.
2) koperta / opakowanie zawieraj ące ofertę winno być zaadresowane do zamawiaj ącego na
adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazw ą, dokładnym adresem
wykonawcy oraz oznaczone w sposób nast ępuj ący:
Oferta na:
Zaprojektowanie oraz wybudowanie zje żd ż alni basenowej 1-torowej na k ąpielisku miejskim
w Białej"
nie otwiera ć przed 2014-04-10, godz. 09:15"
3) zamawiaj ący nie ponosi odpowiedzialno ści za zdarzenia wynikaj ące z nienale żytego
oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

XI. Miejsce i termin skiadania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać do dnia: 2014-04-10
w siedzibie zamawiaj ącego:
Gminne Centrum Kultury w Bia łej
ul. Prudnicka 35
48-210 Biała
Pokój nr 102

(10

godz. 09:00

2. Wykonawca mo że, przed upływem terminu do sk ładania ofert, zmieni ć lub wycofać ofertę .
Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagaj ą zachowania formy pisemnej.
3. Oferty zostan ą otwarte dnia: 2014- 04-10 „ o godz. 09:15
w siedzibie zamawiaj ącego:
Gminne Centrum Kultury w Bia łej
ul. Prudnicka 35
48-210 Biała
Pokój nr 104
XII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Oferty musi zawiera ć wszelkie koszty niezbędne.
do zrealizowania zamówienia oraz wymagania SIWZ. Cena musi obejmowa ć wszelkie koszty jakie
poniesie wykonawca z tytu łu należytej oraz zgodnej z obowi ązuj ącymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia.
2. Cena oferty uwzgl ędnia wszystkie zobowi ązania, musi być podana w PLN cyfrowo i s łownie, z
wyodrębnieniem należnego podatku VAT - je żeli występuje.
3. Wszystkie ceny, w tym jednostkowe powinny by ć podawane z dokładno ścią do dwóch miejsc po
przecinku.
4. Cena oferty winna by ć wyrażona w nowych złotych polskich (PLN). Rozliczenia mi ędzy
zamawiaj ącym a przyszłym wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
5. Zamawiaj ący dopuszcza mo żliwość zmiany umowy w przypadku zmiany wysoko ści podatku
VAT.
6. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza si ę
wariantowo ści cen.
7. Cena nie ulega zmianie przez okres wa żno ści oferty (zwi ązania ofert ą).

8. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia nale ży przedstawi ć w „Formularzu ofertowym"
stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie si ę kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Kryteria oceny ofert - zamawiaj ący uzna oferty za spe łniaj ące wymagania i przyjmie do
szczegółowego rozpatrywania, je żeli:
1) oferta, spełnia wymagania okre ślone niniejszą specyfikacj ą,
2) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiaj ącego terminie,
3) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiaj ącego.
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych oblicze ń przy ocenie ofert, stanowi
podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane b ędą w odniesieniu do najkorzystniejszych
warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie ka żdego kryterium.
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymaln ą ilość punktów
ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru
najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustalon ą
punktacj ę: punktacja 0-100 (100%1 00pkt).
4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyj ęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny
ofert. Zamawiaj ący przyj ął kryterium ceny (100%)
5. Zasada oceny oferty:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj ący porówna złożone oferty wed ług wzoru
Punkty przyznawane za kryterium b ędą liczone wg nast ępuj ącego wzoru:
cena = (cena najniższej, wa ż nej oferty / cena badanej oferty) x 100 punktów
Oferta z najni ższą ceną otrzyma maksymaln ą liczbę punktów - 100. Pozosta łe oferty zostan ą
przeliczone według powyższego wzoru.
Wszystkie obliczenia matematyczne prowadzone w trakcie oceny kryterium b ędą wyliczane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta, która uzyska najwy ższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszq, pozosta łe
zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskana liczba punktów.
6. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszq, pozosta łe oferty
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilo ścią uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwy ższą ilość punktów.
7. Zamawiaj ący dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadzi łby do powstania obowiązku
podatkowego dla zamawiaj ącego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i us ług w zakresie
dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny
należny podatek od towarów i us ług zgodnie z obowiązuj ącymi w przedmiocie zamówienia
przepisami prawa.
8. Zamawiaj ący nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru
najkorzystniejszej spo śród ofert uznanych za wa żne,
XIV. Informacja o formalno ściach, jakie powinny zosta ć dopelnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzgl ędnieniem
postanowień wynikaj ących z tre ści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiaj ący podpisze umowę z Wykonawcq, który przed łoży najkorzystniejszą ofertę.
3. Zamawiaj ący niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców
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podaj ąc w szczególno ści:
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofert ę wybrano, oraz uzasadnienie jej
wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy z łożyli oferty wraz z
punktacj ą przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacj ę .
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, je żeli takie będzie miało
miejsce,
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, je żeli takie będzie miało miejsce.
4) terminie po upł ywie, którego mo żliwe będzie zawarcie umowy.
4. Zawiadomienie o wyborze n ąj korzystniejszej oferty zostanie:
1) zamieszczone w siedzibie Zamawiaj ącego poprzez wywieszenie informacji na tablicy
ogłoszeń,
2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiaj ącego - www.gckbiala.pl www.bip.gckbiala.pl
5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiaj ący zawiadomi
równocze ś nie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku uniewa żnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu sk ładania
ofert podaj ąc uzasadnienie faktyczne i prawne.
6. W przypadku uniewa żnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiaj ący na wniosek
wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszcz ęciu kolejnego
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot
zamówienia.
7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:
1) w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jeżeli zostało ono przes łane faksem lub drogą elektroniczn ą, lub
2) w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,
3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono
żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, mo żliwe jest zawarcie umowy
przed upływem ww. terminów.
8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiaj ący powiadomi wybranego wykonawc ę.
9. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta zosta ła wybrana będzie uchylał się
od zawarcia umowy zamawiaj ący może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przes łanek unieważnienia
postępowania.
XV. Wymagania dotycz ące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zamawiaj ący przewiduje wniesienie zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy, które s łużyć
będzie pokryciu roszcze ń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy.
2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane b ędzie
wniesienie, w okre ślonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia nale żytego
wykonania umowy w wysoko ści: 10% ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawc ę.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku nast ępuj ących
formach:
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spó łdzielczy w Białej nr 78 8903
0002 2001 0000 2062 0003 z adnotacj ą „Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy na
zaprojektowanie oraz wybudowanie zje żdżalni basenowej 1-torowej na k ąpielisku
miejskim iy Bia łej"
2) w poręczeniach bankowych lub por ęczeniach spółdzielczej kasy oszcz ędnościowo kredytowej. z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowi ązaniem pieni ężnym.
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3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi ębiorczo ści (Dz. U. z
2007 r. Nr 42, poz. 275).
Dopuszcza si ę również:
6) w wekslach z por ęczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszcz ędnościowo kredytowej,
7) przez ustanowienie zastawu na papierach warto ściowych emitowanych przez Skarb Pa ństwa
lub jednostkę samorządu terytorialnego,
8) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okre ślonych w przepisach o zastawie
zastawów.
rejestrze
i
rejestrowym
4. W przypadku wniesienia wadium w pieni ądzu wykonawca mo że wyrazi ć zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
5. Zwrot zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy nast ąpi w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez zamawiaj ącego za nale życie wykonane, z zastrze żeniem
kwoty 30% wysoko ści zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszcze ń z
tytułu rękojmi za wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie pó źniej niż 15 dni po upływie
rękojmi za wady.
6. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegaj ą się wykonawcy występuj ący wspólnie, ponoszą oni
solidarną odpowiedzialno ść za wniesienie zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy.
7. Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w okre ślonym terminie zabezpieczenia nale żytego
wykonania umowy zamawiaj ący może wybrać ofertę najkorzystniejsz ą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przes łanek unieważnienia
postępowania.
8. W zakresie zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy obowi ązuj ą uregulowania Prawa
zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 15 L
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostan ą wprowadzone
umowy
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treści zawieranej

Warunki umowy b ędą zgodne z warunkami okre ślonymi w pkt. III niniejszej SIWZ, przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówie ń Publicznych oraz przepisami Kodeksu
Cywilnego. Wszelkie postanowienia zawiera projekt umowy stanowi ący załącznik nr 7 do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. Umowa zostanie zawarta na podstawie z łożonej oferty Wykonawcy.
2. W razie nienale żytego wykonania robót lub powstania szkody z winy Wykonawcy, zobowi ąże
się on do naprawienia powsta łej szkody w całości i pokryje koszty nienależytego wykonania
zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
3. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiaj ący zawiadomi wybranego Wykonawc ę
odrębnym pismem! telefonicznie.
4. Do zawarcia umowy wybrany Wykonawca skieruje osob ę posiadaj ącą pełnomocnictwo do
wszelkich czynno ści związanych z zawieraniem umowy na zasadach wynikaj ących z przepisów
Kodeksu cywilnego. Pełnomocnictwo powinno zawiera ć zakres czynno ści osoby wyznaczonej i
czas jego działania.
5. Zamawiaj ący przewiduje mo żliwość dokonania zmian postanowie ń umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, je żeli wystią następuj ące
okoliczności:
1) wystąpiła konieczno ść wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub
14

technologii wykonania przedmiotu umowy,
2) zmiana podatku od towarów i us ług VAT,
3) konieczno ść zmiany terminu wykonania zamówienLi na skutek:
a) wystąpienia warunków atmosferycznych niepozwalaj ących na wykonanie przedmiotu
umowy ze względów technologicznych, co mo że mieć wpływ na jakość wykonania,
trwałość i zachowanie okresu gwarancji,
b) wystąpienia robót dodatkowych,
c) wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami,
d) konieczno ści przeprowadzenia prac archeologicznych,
e) konieczno ści przeprowadzenia innych prac niezidentyfikowanych
f) przedłużaj ącego się oczekiwania na uzgodnienia, decyzje administracyjne, itp.
g) działania siły wyższej,
4) zmiana warunków finansowania zamówienia,
5) zmiana na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót.
6) rezygnacji z cz ęści robót,
7) zmiany w kolejno ści i terminach wykonania robót,
8) zmiany podwykonawców,
9) w wypadku zmian formy zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy, zgodnie z art.
149 ustawy.
6. Zmiana lub rezygnacja podwykonawcy z robót lub wprowadzenia nowego podwykonawcy w
zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty- mo że nastąpić za pisemną zgodą Zamawiaj ącego.
Wykonawca wyst ąpi z takim wnioskiem do Zamawiaj ącego; w przypadku gdy dotychczasowy
podwykonawca swoimi zasobami potwierdzał spełnienie przez Wykonawc ę opisanych warunków
udziału w postępowaniu, nowy podwykonawca/ wykonawca samodzielnie musi spe łnić warunki
udziału w postępowaniu nie mniejszym ni ż wymagany w trakcie post ępowania o udzielenie
zamówienia.
7. Zmiany postanowień zawartej umowy b ędą dokonane, za zgod ą stron, wyłącznie w formie
pisemnego aneksu do umowy.
XVII. Pouczenie o ś rodkach ochrony prawnej.
1. Środki ochrony prawnej (Odwo łanie, Skarga do S ądu) w niniejszym post ępowaniu przysługuj ą
wykonawcom, a także innym podmiotom, je żeli maj ą lub miały interes w uzyskaniu niniejszego
zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiaj ącego
przepisów ustawy Prawo zamówie ń publicznych.
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyjikacji istotnych warunków zamówienia środki
ochrony prawnej przysługuj ą również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych
do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urz ędu Zamówień Publicznych.

3.

W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynno ści:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spe łniania warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołuj ącego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwo łuj ącego
W pozostałych przypadkach odwo łanie nie przysługuje.

4. W przypadku:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynno ści podj ętej przez zamawia j ącego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
2) zaniechania czynno ści, do której zamawiaj ący jest zobowi ązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może w terminie
przewidzianym do wniesienia odwo łania poinformować o nich zamawiaj ącego. W przypadku
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uznania zasadno ści przekazanej informacji zamawiaj ący powtórzy czynno ść albo dokona
czynno ści zaniechanej, informuj ąc o tym wykonawców.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynno ści zamawiaj ącego, której
zarzuca si ę niezgodność z przepisami ustawy, zawiera ć zwięzłe przedstawienie zarzutów, okre ślać
żądanie oraz wskazywa ć okoliczności faktyczne i prawne uzasadniaj ące wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi si ę w terminie:
1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno ści zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynno ści zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,
7. Odwołanie wobec tre ści ogł oszenia o zamówieniu lub wobec postanowie ń specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi si ę w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia
w Biuletynie Zamówie ń Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
stronie internetowej zamawiaj ącego - www.gckbiala.pl www.bip.gckbiala.pl
8. Odwołanie wobec czynno ści innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi si ę w terminie 5 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu nale żytej staranno ści można było powziąć
wiadomość o okoliczno ściach stanowi ących podstawę jego wniesienia.
9. Jeżeli zamawiaj ący mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej odwo łanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówie ń Publicznych ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia.
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, je żeli zamawiaj ący nie zamieścił w Biuletynie
Zamówie ń Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwo ławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc ą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
11. Odwołuj ący przesyła kopię odwołania zamawiaj ącemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby móg ł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie, faksem lub drog ą elektroniczną.
12. Brak przekazania zamawiaj ącemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie okre ślonym
powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwo łania przez Krajową Izbę Odwoławczą.
13. W przypadku wniesienia odwo łania wobec tre ści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowie ń
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiaj ący może przedłużyć termin składania
ofert.
14. W przypadku wniesienia odwo łania po upływie terminu składania ofert bieg terminu zwi ązania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu og łoszenia przez Krajow ą Izbę Odwoławczą orzeczenia.
15. Kopi ę odwołania Zamawiaj ący:
1) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestnicz ącym w postępowaniu o
udzielenie zamówienia,
2) zamieści również na stronie internetowej - www.gckbiala.pl www.bip.gckbiala.pl, jeżeli
odwo łanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji

istotnych warunków zamówienia,
wzywaj ąc wykonawców do przystąpienia do postępowania odwo ławczego.
16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwo łania, wskazuj ąc stron ę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu
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rozstrzygni ęcia na korzyść strony, do której przystępuje.
17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby
Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomoc ą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi ę
przesyła się zamawiaj ącemu oraz wykonawcy wnosz ącemu odwołanie.
18. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajow ą Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera
braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwo łania.
19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo ławczej stronom oraz uczestnikom post ępowania
odwoławczego przys ługuje skarga do S ądu.
20. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajduj ą się w Dziale VI Prawa
zamówień publicznych „Srodki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.
XVIII. Postanowienia ko ńcowe
1. Uczestnicy post ępowania maj ą prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili
ich otwarcia w trakcie prowadzonego post ępowania za wyj ątkiem dokumentów stanowi ących
załączniki do protoko łu (jawne po zako ńczeniu postępowania) oraz stanowi ących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrze żonych
przez uczestników post ępowania.
2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:
- zamawiaj ący udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku
- zamawiaj ący wyznacza termin, miejsce oraz zakres udost ępnianych dokumentów
- udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecno ści pracownika zamawiaj ącego
- wykonawca nie mo że samodzielnie kopiować lub utrwalać tre ści złożonych ofert, za pomoc ą
urządzeń lub środków technicznych s łużących do utrwalania obrazu
- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiaj ącego oraz w czasie godzin jego pracy urzędowania
3. Na wniosek wykonawcy zamawiaj ący prześle kopi ę protokołu lub załączników pocztą, faksem
lub drogą elektroniczn ą z zastrze żeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przes łanie dokumentów
będzie znacząco utrudnione zamawiaj ący poinformuje o tym wykonawc ę oraz wskaże sposób, w
jaki mogą one być udostępnione.
4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maj ą przepisy ustawy Prawo zamówie ń
publicznych, rozporz ądzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 pa ździernika 2008 r. w sprawie
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 2008 nr 188 poz. 1154) oraz
Kodeks Cywilny.
5. Zamawiaj ący nie przewiduje zwrotu kosztów udzia łu w postępowaniu.
XIX. Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty;
2. Załącznik nr 2 - O świadczenie Wykonawcy zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;
3. Załącznik nr 3 - O świadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.
ustawy Pzp
4. Załącznik nr 4- Lista podmiotów nale żących do tej samej grupy kapita łowej
5. Załącznik nr S - Wykaz wykonanych robót
6. Załącznik nr 6 - Wykaz osób, które b ędą uczestniczy ć w wykonywaniu zamówienia
7. Załącznik nr 7- Wzór umowy
8. Załącznik nr 8 - Program funkcjonalno- u żytkowy.
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