Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zagospodarowanie terenu Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego nad Stawem Górnym w Pionkach

Znak sprawy: IŚ.271.9.2017

S PE CYFI KAC JA
I ST O TNYC H WAR U N K ÓW ZAM ÓW I E N IA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, na roboty budowlane na wykonanie:

„Zagospodarowanie terenu Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego nad
Stawem Górnym w Pionkach w zakresie budowy i montażu nowych
obiektów budowlanych i elementów małej architektury”
Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w
rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. - Prawo zamówień publicznych.
1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiającym jest:
Nazwa:
Gmina Miasto Pionki
Adres:
Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki
Regon:
670223468
NIP:
796-295-87-67
Nr telefonu:
48 34 14 201
Nr faksu:
48 3121 102
Adres e-mail:
burmistrz@pionki.pl
Strona internetowa:
www.pionki.pl , www.bip.pionki.pl
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku: 7:30 - 15:30
2. Informacje dotyczące zamówień publicznych umieszczane są na stronie internetowej
www.bip.pionki.pl w części „Ogłoszenia”.
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zmianami), zwanej
dalej ustawą Pzp, a także zgodnie z wydanymi na podstawie tej ustawy rozporządzeniami
wykonawczymi.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w rozporządzeniu wydanym na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny
(Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego nad
Stawem Górnym w Pionkach w zakresie budowy i montażu nowych obiektów budowlanych i
elementów małej architektury wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Celem inwestycji jest
uzupełnienie istniejącego zagospodarowania ośrodka nad Stawem Górnym w Pionkach i zwiększenie
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jego funkcjonalności. Ośrodek wypoczynkowy będzie służył jako miejsce rekreacji dla osób
odwiedzających teren Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego nad Stawem Górnym w Pionkach.
Inwestycja jest zlokalizowana na terenie Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego nad Stawem Górnym
w Pionkach, na działce Nr 1465/9, Nr 1465/10 i Nr 1465/11 będących własnością Gminy Miasta
Pionki.
W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące prace:
budowa boiska do piłki nożnej plażowej o nawierzchni z piasku o wymiarach pola gry 35,0m x 26,0m
otoczonym wolną strefą o szerokości 2,0 m tj. z przestrzenią wolną od jakichkolwiek przeszkód,
budowa dwóch boisk do siatkówki plażowej o nawierzchni z piasku o wymiarach pola gry 16,0m x
8,0m otoczonym wolną strefą o szerokości 5,0 m tj. z przestrzenią wolną od jakichkolwiek przeszkód,
budowa pomiędzy boiskami trybuny w postaci nasypu ziemi z odzysku o wys. 1,50 m, skarpy obsiane
nasionami traw,
budowa piłkochwytów przy boisku do piłki nożnej plażowej (2 szt.) oraz przy boiskach do siatkówki
plażowej (3 szt.),
budowa ogólnodostępnej plaży ogrodzonej murkiem z dwoma wejściami, przy których będą
zlokalizowane kraniki z wodą i prysznice,
wykonanie drogi wewnętrznej dojazdowej z kostki brukowej o gr. 8cm od ulicy Polnej do slipu
usytuowanego przy zbiorniku wodnym Staw Górny w Pionkach;
wykonanie placu manewrowego przy ww. wewnętrznej drodze dojazdowej;
montaż gotowej Tężni Solankowej wraz z jej zasileniem;
montaż urządzenia Green Charger.
Szczegółowy opis oraz zakres robót budowlanych obejmujących wykonanie przedmiotu zamówienia
zawarty jest:
w Projekcie Budowlanym zagospodarowania terenu Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego nad
Stawem Górnym w Pionkach - załącznik nr 3 do SIWZ,
w Projekcie Budowlanym montażu Tężni Solankowej na terenie Miejskiego Ośrodka
Wypoczynkowego nad Stawem Górnym w Pionkach - załącznik nr 4 do SIWZ,
w Projekcie Budowlanym montażu urządzeń siłowni zewnętrznej oraz Green Charger na terenie
Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego nad Stawem Górnym w Pionkach - załącznik nr 5 do SIWZ,
w Przedmiarze robót - załącznik nr 6 do SIWZ,
w Specyfikacji Technicznej Warunków Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 7 do SIWZ.
Prace budowlane należy prowadzić i wykonać zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), zgodnie z dokumentacją projektową wymienioną
powyżej, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami robót,
będącymi załącznikami do SIWZ.
Uwaga: w przypadku wystąpienia rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w
projekcie budowlanym i przedmiarze robót – prace budowlane należy wykonać zgodnie z
dokumentacją projektową. Przedmiary robót (załącznik nr 6 do SIWZ) należy traktować jako
element pomocniczy do obliczenia ceny oferty, która powinna uwzględnić rozbieżności w ilości i
rodzaju robót pomiędzy przedmiarem robót a opisem przedmiotu zamówienia.
Uwaga: Jeżeli w SIWZ lub w innych dokumentach (projekt budowlany, przedmiar robot,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) przy opisie przedmiotu zamówienia
wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do
określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie
jako przykładowe, służące doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia, i dopuszcza
zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o
parametrach jakościowych i funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane.

6. Uwarunkowania dotyczące wykonywania robót:
1) roboty budowlane będą wykonywane zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej,
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2) zastosowane materiały będą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie w rozumieniu prawa budowlanego oraz wymogom określonym w SIWZ wraz z
załącznikami (w tym w szczególności w dokumentacji projektowej),
3) roboty budowlane będą prowadzone zgodnie z dokumentacją przetargową na czynnym obiekcie
Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego nad Stawem Górnym w Pionkach. W przypadku budowy
plaży prace należy przerwać w okresie powyżej temperatury 24 o C, aby umożliwić korzystanie
wszystkim chętnym z dotychczasowej plaży i kąpieli wodnych, prace należy rozpocząć od budowy
murka ogrodzenia, a następnie w możliwym krótkim czasie nasypać piasek plaży.
4) Wykonawca ma obowiązek w taki sposób realizować roboty budowlane i zabezpieczyć obszar
prowadzonych prac, by nie zakłócić funkcjonowania ośrodka i zapewnić bezpieczne poruszanie się po
terenie ośrodka – teren prowadzonych robót budowlanych powinien zostać dobrze oznakowany,
wygrodzony, bez możliwości dostępu osób trzecich,
5) Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie
stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie ośrodka wypoczynkowego, poza
miejscami wykonywania prac budowlanych,
6) w czasie wykonywania robót miejsce prowadzenia prac trzeba utrzymywać w należytym porządku.
7. Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków (prace towarzyszące nie objęte
dokumentacją projektową i przedmiarem robót konieczne do uwzględnienia przy wyliczeniu ceny
ofertowej i wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia):
1) zapewnia właściwą organizację robót, urządzenie i zabezpieczenie placu budowy,
2) przestrzega przepisów BHP i p.poż. oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich naruszenie,
3) zapewnia prawidłowe składowanie i ochronę materiałów oraz sprzętu,
4) po zakończeniu robót uporządkuje teren budowy i teren przyległy oraz przywróci do stanu
pierwotnego,
5) przygotuje dokumentację do odbioru końcowego,
6) przeprowadzi likwidację placu budowy.
8. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą prowadzone roboty, w celu
zapoznania się z terenem przyszłej budowy, stanem istniejącym i warunkami prac objętych
przedmiotem zamówienia, oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do
prawidłowej wyceny wartości robót. Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z
błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy.
9. Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć zadań:
1) zadanie 1 - wykonanie drogi wewnętrznej dojazdowej z kostki brukowej o gr. 8cm od ulicy Polnej do
slipu usytuowanego przy zbiorniku wodnym Staw Górny w Pionkach razem z placem manewrowym
przy tej drodze (pozycje kosztorysowe 1 -13);
2) zadanie 2 - budowa boiska do piłki nożnej plażowej o nawierzchni z piasku o wymiarach pola gry
35,0m x 26,0m oraz budowa dwóch boisk do siatkówki plażowej o nawierzchni z piasku o wymiarach
pola gry 16,0m x 8,0m każde. Boiska z piłkochwytami otoczone opaską chodnikową, budowa
pomiędzy boiskami trybuny w postaci nasypu ziemi z odzysku o wys. 1,50 m, skarpy obsiane
nasionami traw (pozycje kosztorysowe 14 -63);
3) zadanie 3 - montaż gotowego urządzenia Green Charger (pozycje kosztorysowe 77);
4) zadanie 4 - montaż gotowej Tężni Solankowej wraz z jej zasileniem, utwardzeniem terenu wokół
tężni i dostawą ławek (pozycje kosztorysowe 78-97);
5) zadanie 5 - budowa ogólnodostępnej plaży ogrodzonej murkiem z dwoma wejściami, przy których
będą zlokalizowane kraniki z wodą i prysznice solarne (pozycje kosztorysowe 98-152).
Każdy z wykonawców będzie mógł złożyć ofertę na dowolną ilość wybranych przez siebie zadań
(minimum 1 zadanie, maksimum 5 zadań).
10. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres nie krótszy
niż 2 lata (minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi).
11. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 1502, z późn. zm.).
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1) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że czynności w zakresie realizacji zamówienia na
roboty budowlane przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia będą wykonywane przez
co najmniej 6 osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy (na czas nieokreślony lub na
czas określony). Warunek ten zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób w
charakterze pracowników, w ilości:
- dla zadania 1 – 4 pracowników
- dla zadania 2 – 5 pracowników
- dla zadania 3 – 1 pracownik
- dla zadania 4 – 2 pracowników
- dla zadania 5 – 4 pracowników
Uwaga: w sytuacji, gdy wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedno zadanie, dany pracownik może
pracować jednocześnie przy więcej niż przy jednym zadaniu.
Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie
kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych
wymagań określa projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do SIWZ.
2) Czynności wykonywane przez kierowników budowy, kierowników robót i inspektorów nadzoru, czyli
osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie według ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.), zasadniczo nie podlegają na wykonywaniu
pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Do osób tych nie dotyczy wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
3) Rodzaje czynności niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, których dotyczą wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących
wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- roboty rozbiórkowe,
- roboty budowlane związane z budową drogi wewnętrznej dojazdowej z kostki brukowej o gr. 8cm od
ulicy Polnej do slipu usytuowanego przy zbiorniku wodnym Staw Górny w Pionkach razem z placem
manewrowym przy tej drodze;
- roboty budowlane związane z budową boiska do piłki nożnej plażowej o nawierzchni z piasku;
- roboty budowlane związane z budową dwóch boisk do siatkówki plażowej o nawierzchni z piasku;
- roboty związane z montażem piłkochwytów;
- roboty budowlane związane z utwardzaniem terenu kostka brukową lub kruszywem (np. opaska
chodnikowa wokół boisk, plac przy tężni solankowej, utwardzenie pod urządzeniami siłowni
zewnętrznej);
- roboty budowlane związane z budową trybuny w postaci nasypu ziemi z odzysku;
- montaż gotowego urządzenia Green Charger;
- montaż gotowej Tężni Solankowej wraz z jej zasileniem i utwardzeniem terenu wokół tężni;
- roboty budowlane związane z budową ogólnodostępnej plaży ogrodzonej murkiem z dwoma
wejściami, przy których będą zlokalizowane kraniki z wodą i prysznice solarne.
4) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3) czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
5) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane w tym wezwaniu dowody w
celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3) czynności w trakcie realizacji
zamówienia. Wskazane w wezwaniu dowody to m.in.:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno
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zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) 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;
6) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności zamawiający przewiduje
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we
wzorze umowy, będącej załącznikiem Nr 2 do SIWZ. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym
przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia
spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności.
7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
12. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia: do 31.08.2017r. Termin ten dotyczy wszystkich części zadania.
2. Za termin wykonania zamówienia przyjmuje się dzień zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę
gotowości do odbioru przedmiotu umowy.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP
1. O udzielenie zamówienia publicznego, objętego niniejszym postępowaniem, mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w
ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dla Wykonawców biorących udział
w niniejszym postępowaniu przetargowym.
2. Wykonawca zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, może w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia,
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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.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, objętego niniejszym postępowaniem,
wyklucza się wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy
Pzp.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, objętego niniejszym postępowaniem, na
podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, wyklucza się wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016r. Poz. 615 z późn.
zmianami) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z
2015r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016r. Poz. 615 z późn. zmianami);
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy
dołączyć do oferty:
1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym
załącznik do SIWZ.
2. W zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 i ust 5 ustawy Pzp
należy dołączyć do oferty:
1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym
załącznik do SIWZ.
3. Pełnomocnictwo, w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Zamawiający informuje, że w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez
wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp – według wzoru określonego w załączniku do
SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.
5. Zasady składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego, o których mowa w art. 23 ustawy Pzp.
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a
pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami
ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy dołączyć do oferty. Powyższe nie dotyczy
wspólników spółki cywilnej, w przypadku, gdy każdy wspólnik jest umocowany do samodzielnego
reprezentowania wspólników spółki cywilnej.
3) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego objętego
niniejszym postępowaniem, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
oraz nie może podlegać wykluczeniu na podstawie określonych przez Zamawiającego okoliczności,
o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp (każdy Wykonawca składa oświadczenie, że nie podlega
wykluczeniu z postępowania).
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4) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenia zamówienia publicznego mogą łącznie
spełniać warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
5) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego objętego
niniejszym postępowaniem zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania)
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w terminie i
formie zgodnie z zasadami określonymi w części 6 pkt 4 SIWZ.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć
Wykonawcy, potwierdzających spełnienie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
Pzp.
6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na
podstawie art. 24 ust 1 i ust 5 ustawy Pzp, Zamawiający żąda dostarczenia następujących oświadczeń
lub dokumentów:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
7. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający
żąda dostarczenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
Brak dokumentów
8. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań
określonych przez Zamawiającego, Zamawiający żąda dostarczenia następujących oświadczeń lub
dokumentów:
Brak dokumentów
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w części 6 pkt 6 SIWZ, składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający,
że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Termin wystawienia dokumentu jak
wyżej.
10.W przypadku, gdy Wykonawca zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, 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.
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 i ust. 5 ustawy Pzp.
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.
11.W przypadku, gdy Wykonawca zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega
na zdolnościach innych podmiotów, musi zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z
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dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126) złożyć w
odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w § 5 pkt 1-9 Rozporządzenia, które
potwierdzą, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia. Wymagane dokumenty
tych podmiotów to:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zwarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne;
7) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie
na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
8) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o
naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub
przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;
9) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
Jeżeli podmiot, na zasoby którego powołuje się Wykonawca, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia ( Dz. U. z 2016r. poz. 1126).
12. W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A
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TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI
7.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy, za
wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 6 SWZ przekazują:
a) pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
– Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca na adres Zamawiającego tj.: Urząd Miasta
Pionki, Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki, lub
b) faxem na nr 48 3121 102, lub
c) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres e-mail: p.stolarski@pionki.pl
7.2. Osobami ze strony Zamawiającego uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan
Piotr Stolarski, tel. 48 3414207, w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.
7.3. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania z Wykonawcami.
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
8.1. Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca nie jest
zobowiązany do wniesienia wadium.
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
9.1. Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
10.1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:
1) formularz ofertowy;
2) prawidłowo wypełnione załączniki oraz wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia
wymienione w punkcie 6 niniejszej SIWZ.
10.2. Oferta musi być napisana czytelnie w formie pisemnej.
10.3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę
sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja
polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
10.4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią SIWZ oraz treścią zawartą w formularzach
stanowiących załączniki do SIWZ.
10.5. Zaleca się, aby formularz Oferta był napisany wg wzoru stanowiącego załącznik nr1 do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zawierał wszystkie elementy wskazane we wzorze,
szczególnie składane przez wykonawcę oświadczenia i deklaracje.
10.6. Zaleca się, aby oświadczenia i dokumenty dołączone do oferty, a stanowiące jej integralną całość,
były napisane wg wzorów przygotowanych przez zamawiającego i stanowiące załączniki do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10.7. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać
wszystkie informacje określone przez zamawiającego w przygotowanych wzorach załączonych do
SIWZ.
10.8. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów,
na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
ustawy Pzp oraz dotycząe podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1126), inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, składane są w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
10.9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
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zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.
10.10. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika
ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
10.11. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to
musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo
to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
10.12. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana
przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie,
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem itp. powinny być parafowane
przez wykonawcę.
10.13. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. Wskazanym
jest, by w treści oferty umieszczona była informacja o ilości stron.
10.14. Wykonawca może złożyć jedna ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty
zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
wykonawcę.
10.15. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10.16. Przygotowując ofertę, wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich
dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia, którą należy
odczytywać wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami, modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez
zamawiającego w trakcie postępowania.
10.17. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca
(nie później niż w terminie składania ofert) zastrzega, że nie mogą być udostępniane, muszą być
oznaczone klauzulą: „Nie udostępniać. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz.U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 z późn.zm.)” i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były one
odrębną częścią nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Wykonawca zastrzegając tajemnicę
przedsiębiorstwa powinien dołączyć pisemne uzasadnienie objęcia informacji tajemnicą
przedsiębiorstwa.
Zgodnie z ww. przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub
inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne
działania w celu zachowania ich poufności.
10.18. Opakowanie i oznakowanie oferty:
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej i zamkniętej kopercie lub w innym opakowaniu w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści, zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu
otwarcia ofert oraz uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez uszkodzenia koperty/opakowania.
Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być opatrzone nazwą (firmą) i dokładnym adresem
wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
Oferta na zagospodarowanie Stawu Górnego w Pionkach
nie otwierać przed dniem 08.06.2017 r., godz. 11:10
10.21. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
10.22. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje
ich zwrot: zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz koszty związane z
udziałem wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
10.23. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej: zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji
elektronicznej.
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11.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta Pionki, Aleja Jana Pawła
II 15, 26-670 Pionki (sekretariat, pokój Nr 1), w terminie do dnia 08.06.2017 roku, do godziny
11:00.
11.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
11.3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie
zwrócona Wykonawcy bez jej otwierania.
11.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty
pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
upływem terminu składania ofert. Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone
według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie/opakowaniu dodatkowo
oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty/opakowania oznaczone napisem „ZMIANA” zostaną
otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu
poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
11.5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, wycofać się z postępowania
(wycofać ofertę) poprzez złożenie pisemnego zawiadomienia. Zawiadomienie o wycofaniu oferty
musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie/opakowaniu
dodatkowo oznakowanej napisem „WYCOFANIE”. Koperty/opakowania oznakowane w ten
sposób zostaną otwarte w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności procedury
wycofania oferty oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie/opakowaniu wycofywanej
oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.
11.6. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta Pionki, Aleja
Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki, w dniu 08.06.2017 r. o godz. 11.10.
11.7. Otwarcie ofert jest jawne.
11.8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
11.9. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.

12.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

12.1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu Oferta stanowiącym
załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
12.2. Całkowita cena oferty musi być podana w złotych polskich liczbowo i słownie, z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
12.3. Cena podana w ofercie za przedmiot zamówienia jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszystkie
zobowiązania oraz wszystkie koszty związane z terminowym, pełnym i prawidłowym
wykonaniem przedmiotu zamówienia. Cena podana w ofercie za przedmiot zamówienia musi
zawierać zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek
VAT.
12.4. Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za
realizacje przedmiotu zamówienia przedstawiona w formularzu Oferta była ceną ostateczną, bez
konieczności dokonywania przez zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.
12.5. Cena podana w ofercie za przedmiot zamówienia musi uwzględniać wszystkie warunki i wytyczne
stawiane przez zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
12.6. Ofertę należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i
odbioru robót budowlanych, sztuką budowlaną oraz zasadami wiedzy technicznej. Przedmiar robót
jest jedynie elementem pomocniczym i nie stanowi podstawy do wyceny oferty. Wykonawca
określa cenę ryczałtową realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty całkowitej
ceny brutto oferty.
12.7. Cena podana w ofercie za przedmiot zamówienia musi także uwzględniać wszystkie inne koszty
niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające z dokumentacji przetargowej oraz wszelkie
inne koszty nieujęte w dokumentacji przetargowej, bez których nie jest możliwe wykonanie
zamówienia.
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12.8. Jeżeli przy obliczaniu ceny Wykonawca pominie roboty budowlane niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia, który określa dokumentacja przetargowa, a ich wykonanie jest niezbędne
przy realizacji przedmiotu zamówienia, nie zostaną one dodatkowo opłacone po ich wykonaniu,
gdyż Zamawiający uważać będzie, że zostały ujęte w cenie oferty.
12.9. Każdy z Wykonawców może podać tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie dopuszcza się
wariantowości cen.
12.10. Zaleca się aby przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca zapoznał się z przedmiotem
zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty
i podpisania umowy.
12.11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku VAT zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
12.12. Wszelkie rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym, związane z realizacją niniejszego
zamówienia publicznego, prowadzone będą w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w
walutach obcych.
13.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT.

13.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nw. kryteria oceny ofert dotyczą
wszystkich części zadania, każde zadanie będzie oceniane niezależnie od siebie wg nw. kryteriów
oceny ofert.
13.2. Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów oceny ofert:
1) Cena oferty (60%) - maksymalnie 60 punktów
2) Termin wykonania zamówienia (skrócenie terminu wykonania zamówienia o 1 tydzień, 2
tygodnie, 3 tygodnie lub o 4 tygodnie przed terminem 31.08.2017r.) (20%) - maksymalnie 20
punktów
3) Gwarancja i rękojmia (przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi o 1 rok, 2 lata, 3 lata lub o 4 lata
ponad minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi) (20%) - maksymalnie 20 punktów
13.3. Kryterium oceny ofert - cena oferty (60%).
Maksymalna ilość punktów za oferowaną cenę wynosi 60 punktów. Obliczenie ilości punktów za
oferowaną jednostkową cenę polegać będzie na określeniu ceny i przydzieleniu dla najniższej ceny
maksymalnej ilości punktów, a następnie przydzieleniu dla kolejnych wyższych cen
proporcjonalnie niższej ilości punktów wg podanego niżej wyliczenia:
najniższa cena

C = --------------------- x

60

oferowana cena

gdzie:
C – ilość punktów przyznana w kryterium cenowym
najniższa cena – najniższa cena jednostkowa spośród wszystkich złożonych i nieodrzuconych ofert
oferowana cena – cena jednostkowa z rozpatrywanej (ocenianej) i nieodrzuconej oferty

13.4. Kryterium termin wykonania zamówienia – skrócenie terminu wykonania zamówienia o 1
tydzień, 2 tygodnie, 3 tygodnie lub o 4 tygodnie przed terminem 31.08.2017r. (16%)
Maksymalna ilość punktów w tym kryterium oceny ofert wynosi 16 punktów.
Wykonawcy, który w ofercie zaoferuje skrócenie terminu wykonania zamówienia o 1 tydzień,
przyznane zostaną dodatkowe 4 punkty. Wykonawcy, który w ofercie zaoferuje skrócenie terminu
wykonania zamówienia o 2 tygodnie, przyznane zostaną dodatkowe 8 punktów. Wykonawcy, który
w ofercie zaoferuje skrócenie terminu wykonania zamówienia o 3 tygodnie, przyznane zostaną
dodatkowe 12 punktów. Wykonawcy, który w ofercie zaoferuje skrócenie terminu wykonania
zamówienia o 4 tygodnie, przyznane zostaną dodatkowe 16 punktów.
13.5. Kryterium oceny ofert – gwarancja i rękojmia (przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi o 1
rok, 2 lata, 3 lata lub o 4 lata ponad wymagane 2 lata) (24%).
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Maksymalna ilość punktów w tym kryterium oceny ofert wynosi 24 punktów.
Wykonawcy, który w ofercie zaoferuje przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi o 1 rok, przyznane
zostaną dodatkowe 6 punktów. Wykonawcy, który w ofercie zaoferuje przedłużenie okresu
gwarancji i rękojmi o 2 lata, przyznane zostaną dodatkowe 12 punktów. Wykonawcy, który w
ofercie zaoferuje przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi o 3 lata, przyznane zostaną dodatkowe
18 punktów. Wykonawcy, który w ofercie zaoferuje przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi o 4
lata, przyznane zostaną dodatkowe 24 punktów.
13.6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu punktów przyznanych w
ramach poszczególnych kryteriów, uzyska największą liczbę punktów.
13.7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
14.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

14.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i
została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteria oceny ofert.
14.2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym zgodnie
z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp.
14.3. Wybrany wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
14.4. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie
wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
14.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zmówienia są zobowiązani dostarczyć
zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę, zawierającą w swojej treści minimum
następujące postanowienia:
a) określenie celu gospodarczego,
b) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy
realizacji zamówienia,
c) oznaczenie czasu trwania współpracy wykonawców wspólnie realizujących zamówienie,
obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia,
d) zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego.
14.6. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
14.7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
15.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

15.1. Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR
UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY
ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA
TAKICH WARUNKACH.
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16.1. Wszystkie istotne dla stron postanowienia, zgodnie z którymi realizowane będzie niniejsze
zamówienie publiczne, są zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik numer 2 do SIWZ.
16.2. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do zawarcia
umowy na warunkach określonych we wzorze umowy, w terminie określonym przez
zamawiającego.
16.3. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie Wykonawcy.
16.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
17.

PRZESŁANKI ORAZ WARUNKI DOKONANIA ZMIAN W ZAWARTEJ
UMOWIE.

17.1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający przewiduje
możliwość dokonania za jego zgodą istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym
wykonawcą w przypadkach wymienionych w punkcie 17 SIWZ.
17.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w opisie przedmiotu
umowy, w sytuacji gdy wykonanie robót zamiennych będzie korzystne dla Zamawiającego pod
względem ekonomicznym lub użytkowym. Decyzję o konieczności wykonania robót zamiennych
będzie podejmował Zamawiający.
17.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(zarówno rezygnację z poszczególnych rodzajów robót lub tylko ograniczenia ich ilości) w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne, niecelowe lub nieprzydatne dla Zamawiającego
pod względem ekonomicznym lub użytkowym. Decyzję ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy będzie podejmował Zamawiający.
17.4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia (ceny) oraz przedmiotu
umowy w następujących przypadkach:
1) Wynagrodzenie zostanie zmienione w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach
podatkowych, w tym zmiany podatku VAT,
2)
W przypadku wykonania robót zamiennych wynagrodzenie ulegnie stosownej zmianie. Podstawą
ustalenia wysokości zmiany wynagrodzenia będzie różnica pomiędzy wartością robót pierwotnych
określoną w ofercie a wartością robót zamiennych zatwierdzoną przez Zamawiającego,
3)
W przypadku ograniczenia (zmniejszenia) zakresu rzeczowego przedmiotu umowy wynagrodzenie
ulegnie stosownemu obniżeniu. Podstawą ustalenia wysokości obniżenia wynagrodzenia będzie
ilość niewykonanych robót oraz ich ceny określone w ofercie.
17.5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy termin ustalony w umowie może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
1)
okoliczności (przyczyn) nie leżących po stronie wykonawcy, w tym w szczególności:
- wstrzymania robót przez zamawiającego,
- konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu
zamówienia,
- odmowy lub opóźnień wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę.
2)
wystąpienia odbiegających od typowych dla danego okresu warunków atmosferycznych
niesprzyjających lub uniemożliwiających wykonywanie (prowadzenie) zamówienia/robót
budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ lub zgodnie z technologią ich
wykonania lub ze sztuką budowlaną,
3)
okoliczności wynikających z tzw. siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub
lokalne), mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy,
4)
gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy stanowi konsekwencję wystąpienia
okoliczności niezależnych od wykonawcy, nie stanowiących jego i podwykonawców problemów
organizacyjnych, których nie można było przewidzieć, poza zdarzeniami zwykłymi. Okoliczności,
o których mowa wyżej to zdarzenia niezależne od wykonawcy, nie stanowiące jego problemów
organizacyjnych, których wykonawca nie mógł przewidzieć, którym nie mógł zapobiec ani którym
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5)
6)

7)
17.6.

17.7.

17.8.
1)
2)
17.9.
18.

nie mógł przeciwdziałać, a które uniemożliwiają wykonawcy wykonanie w części lub w całości
jego zobowiązania wynikającego z umowy;
wystąpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w opisie przedmiotu zamówienia
warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w tym w szczególności: niewypały
i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,
zlecenia przez Zamawiającego wykonania robót zamiennych (jeżeli wykonie zamówienia
zamiennego wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego, np. ze względu na zasady
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej lub konieczność sporządzenia i uzgodnienia dodatkowej
dokumentacji projektowej wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy),
zlecenia przez Zamawiającego wykonania zamówienia dodatkowego (jeżeli wykonie zamówienia
dodatkowego wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego).
W przedstawionych w punkcie 17.5. przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe
terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy równy
będzie okresowi przerwy lub przestoju spowodowanemu ww. sytuacjami lub równy będzie
niezbędnemu okresowi czasu usunięcia konsekwencji działania ww. okoliczności lub równy
będzie niezbędnemu okresowi czasu na wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych.
Przesunięcie terminu będzie musiało być uzasadnione przez wykonawcę i zaakceptowane przez
zamawiającego.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób wskazanych w ofercie, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, na inne osoby pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać
wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i będą zatrudnione na warunkach nie gorszych
niż zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian, które będą korzystne dla zamawiającego i
nie będą:
wprowadzały warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia
zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona;
modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób, który nie był
przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia.
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu – pod rygorem
nieważności.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

18.1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy PZP przysługują
Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
18.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5
ustawy Pzp.
18.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do
której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
18.4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1)
wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
2)
określenia warunków udziału w postępowaniu,
3)
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
4)
odrzucenia oferty odwołującego,
5)
opisu przedmiotu zamówienia,
5)
wyboru najkorzystniejszej oferty.
18.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
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określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
18.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
18.7. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez
niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

19.

POZOSTAŁE INFORMACJE

19.1. Zamawiający podzielił zamówienie na części i dopuszcza składania ofert częściowych (na
poszczególne części zamówienia).
19.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
19.3. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia nie jest zawarcie umowy
ramowej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
19.4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy Pzp.
19.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy zawarte w ustawie z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn.
zmianami), a w sprawach nieuregulowanych tą ustawą będą stosowane przepisy Kodeksu
Cywilnego.

20. PODWYKONAWSTWO.
1. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę zawartą w formie pisemnej, o charakterze
odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część
zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym
podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także
między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia na roboty budowlane lub usługi. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego
wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia
na dostawy.
4. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający
żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie zamierza powierzyć
wykonania części zamówienia podwykonawcom.
5. Wykonawca, którego oferta została wybrana, przed przystąpieniem do wykonania zamówienia
zobowiązany jest, o ile są mu już znane, podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia. Wykonawca
zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także do przekazywania informacji na temat
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót
budowlanych, usług lub dostaw. Wykonawca przekazuje nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, w formie pisemnej bezpośrednio do
Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Pionki.
6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany 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. Zmiana lub rezygnacja podwykonawców, współpracujących przy realizacji
zamówienia nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp.
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7. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz
informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi
bezpośrednio związane z wykonaniem ww robót budowlanych, określone zostały w projekcie
umowy, będącym załącznikiem Nr 2 do SIWZ.
8. Szczegółowe uregulowanie kwestii podwykonawstwa zawiera projekt umowy, stanowiący załącznik
Nr 2 do SIWZ.

21. INFORMACJE DODATKOWE
Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej – Umowa o przyznaniu pomocy Nr 000556935-UM0710082/16. Projekt „Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-turystycznej nad Stawem
Górnym w Pionkach” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.

22. Załączniki stanowiące integralną część SIWZ:
załącznik nr 1 - formularz ofertowy
załącznik nr 2 - wzór umowy
załącznik nr 3 - Projekt Budowlany zagospodarowania terenu Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego
nad Stawem Górnym w Pionkach
załącznik nr 4 - Projekt Budowlany montażu Tężni Solankowej na terenie Miejskiego Ośrodka
Wypoczynkowego nad Stawem Górnym w Pionkach
załącznik nr 5 - Projekt Budowlany montażu urządzeń siłowni zewnętrznej oraz Green Charger na
terenie Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego nad Stawem Górnym w Pionkach
załącznik nr 6 - Przedmiar robót
załącznik nr 7 - Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i Odbioru Robót
załącznik nr 8 - oświadczenie aktualne na dzień składania ofert dotyczące spełniania warunków udziału
w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
załącznik nr 9 - oświadczenie aktualne na dzień składania ofert dotyczące przesłanek wykluczenia z
postępowania składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
załącznik nr 10- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy

Niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdził:

Jolanta Sarnecka - Buczek
Z-ca Burmistrza Miasta

Pionki, dnia 23 maj 2017 r.
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