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96-127 Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24
woj. łódzkie, pow. Skierniewicki, tel. 46 831-61-97,831-61-66, fax. 46 83- 62-68
e-mail: sekretariat@lipcereymontowskie.pl,
NIP 833-10-91-147, REGON 750148302

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej SIWZ)
dotycząca
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39-46
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”

Nazwa zamówienia:

„Urządzenie centrów miejscowości – Zagroda Ludowa w Lipcach
Reymontowskich markowym produktem turystycznym Województwa
Łódzkiego”
w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych,
nr ogłoszenia: 631361-N-2017, data zamieszczenia: 2017-12-12.

Zatwierdzam:
WÓJT GMINY
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach umowy o
dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0015/16-00 w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VI:
Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki
turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej. Umowa o dofinansowanie
projektu została podpisana w dniu 30.11.2016 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą
Lipce Reymontowskie.

I.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Lipce Reymontowskie zwana dalej „zamawiającym”, w imieniu której postępowanie
prowadzi Wójt Gminy Lipce Reymontowskie.
Adres, siedziba: Urząd Gminy Lipce Reymontowskie, 96-127 Lipce Reymontowskie
ul. Reymonta 24,
tel. 46 831-61-97, 831-61-66 fax. 46 831-62-68,
NIP 833-10-91-147, REGON 750148302
Adres strony internetowej Zamawiającego, na której opublikowana została specyfikacja
istotnych warunków zamówienia: www.lipcereymontowskie.pl
II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego – art. 39 - 46 o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). Do czynności podejmowanych
przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia
stosuje się przepisy przywołanej ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów
wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy
ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).
2. Miejsce publikacji i przekazania ogłoszenia o przetargu:
- Biuletyn Zamówień Publicznych,
- strona internetowa Zamawiającego – www.lipcereymontowskie.pl,
- tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie,
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona została na stronie internetowej
Zamawiającego www.lipcereymontowskie.pl

III.
1.

2.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pn. „Urządzenie centrów
miejscowości – Zagroda Ludowa w Lipcach Reymontowskich markowym
produktem turystycznym Województwa Łódzkiego”.
Przedmiotem zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest wykonanie
dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji na realizację projektu pn.
„Urządzenie centrów miejscowości – Zagroda Ludowa w Lipcach Reymontowskich

3.

markowym produktem turystycznym Województwa Łódzkiego”, a następnie
realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną.
Do przedmiotu zamówienia należy:
1) w zakresie przygotowawczym i projektowym:
a) Opracowanie dokumentacji projektowej branży architektonicznej, sanitarnej i
drogowej (w szczególności projekt budowlany w zakresie uwzględniającym
specyfikę robót budowlanych, informacja BiOZ, projekty wykonawcze,
przedmiary robót, kosztorys inwestorski stanowiący podstawę do określenia
wartości zamówienia),
b) Sporządzenie projektu zagospodarowania działki na mapie do celów
projektowych,
c) Sporządzenie specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych w zakresie wszystkich branż projektu,
d) Uzyskanie map do celów projektowych,
e) Uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, opinii i uzgodnień wymaganych
przepisami szczególnymi z właściwymi organami,
f) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu:
- projekt koncepcyjny w wersji elektronicznej i PDF,
- projekty branżowe w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej,
- specyfikacje , przedmiary i kosztorysy po 2 egzemplarze w wersji papierowej i
elektronicznej,
2) W zakresie wykonawczym:
a) wymienić istniejące ogrodzenie na nowe wraz z bramą wjazdową,
b) zaadaptować drewnianą „chałupę” na cele turystyczne – malowanie,
uszczelnianie drewnianych ścian i stropów,
c) położyć chodnik wzdłuż ul. Wiatracznej na długości 180 m,
d) wykonać przyłącze kanalizacji sanitarnej prowadzące do „Chałupy” i
sanitariatów,
e) wykonać wewnętrzne instalacje wod-kan w „chałupie”,
f) postawić estradę drewnianą z zadaszeniem i wyposażeniem jej w
nagłośnienie,
g) zakupić i zamontować kontener sanitarny – obiekt gotowy,
h) wykonać klimatyzację dwóch pomieszczeń „chałupy”,
i) zakupić wyposażenie „chałupy” – stoły, krzesła, sprzęt gastronomiczny, szafki
kuchenne wiszące i stojące, blat roboczy,
j) zakupić stoły i ławy ogrodowe,
k) zakupić stojaki na rowery,
l) zakupić i zamontować kosze na śmieci w terenie,
m) wykonać dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny
wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,
4. Szczegółowy zakres prac do wykonania określa program funkcjonalno-użytkowy
(PFU) stanowiący integralną część specyfikacji.

5. Inne istotne informacje dotyczące przedmiotu przetargu:
a) zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty Wykonawca sprawdził i
zweryfikował zakres robót. W przypadku ewentualnych wątpliwości powinien zwrócić
się do Zamawiającego o wyjaśnienie powstałych nieścisłości,
b) dokumentacja projektowa na etapie opracowywania wymaga konsultowania i
uzgodnień z Zamawiającym,
c) wykonawca pokrywa koszty związane z obsługą geodezyjną inwestycji,
d) zamawiający dopuszcza, aby na etapie składania ofert i przy realizacji zadania
Wykonawca zastosował rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który
powołuje się rozwiązania równoważne opisane przez zamawiającego, jest
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty
budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, tj. posiadają takie
same lub korzystniejsze parametry techniczne i jakościowe, jakie zostały określone w
PFU, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na zmniejszenie poziomu
technologicznego,
wydajnościowego
i
gwarancyjnego.
Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na wykonawcy,
e) wskazane ewentualne znaki towarowe, patenty, marki produktu lub nazwy producenta
wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, materiałów lub urządzeń,
systemów technologii itp. są tylko nazwami przykładowymi wynikającymi ze
specyfikacji przedmiotu zamówienia, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub
równoważny” i nie są dla Wykonawców wiążące,
f) realizowana inwestycja powinna być prowadzona sprawnie, bez zbędnej zwłoki i tylko
uzasadnione przyczyny techniczno-organizacyjne, niekorzystne warunki pogodowe i
inne zdarzenia losowe mogą spowodować przerwy w wykonywaniu robót.
Jednocześnie zamawiający zastrzega, że przy prowadzonych robotach Wykonawca
zobowiązany jest przestrzegać przepisy prawa pracy i BHP,
6. Przedmiot zamówienia określony został za pomocą poniższych kodów Wspólnego
Słownika Zamówień CPV:
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne,
71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni,
71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego
i zagospodarowania terenu,
71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania,
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów,
71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje,
45000000-7 - Roboty budowlane,

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę,
45113000-2 - Roboty na placu budowy,
45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji,
45233222-1 - Roboty w zakresie chodników,
45212140-9 - Obiekty rekreacyjne,
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby,
45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitarne,
45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych,
45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej,
45422000-1 - Roboty ciesielskie,
34928200-0 - Ogrodzenie.
IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zamówienia w walutach obcych.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcą i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców. Zaangażowanie podwykonawców nie zmienia zobowiązań
wykonawcy wobec zamawiającego za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca
będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w
takim stopniu, jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego pracowników.
10. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy
Pzp, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy
chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność lub działalność ich
wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie,
obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych.
11. Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności związane z realizacją umowy
i bezpośrednio skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).Wymóg nie
dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, którzy prowadzą własną
działalność gospodarczą.
12. Zamawiający zastrzega prawo do przeprowadzenia kontroli i sprawdzenia, czy
wszystkie osoby wykonujące przedmiot zamówienia są zatrudnione na podstawie
umowy o pracę.
13. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana
procedura wynikająca z art.24 aa ustawy Pzp. Oznacza to, że Zamawiający najpierw
dokona oceny złożonych ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
V.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Całość przedmiotu zamówienia należy wykonać w terminie do dnia 31 lipca 2018
roku, w tym opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich
niezbędnych pozwoleń, opinii i uzgodnień wymaganych przepisami szczególnymi w
terminie do dnia 31 marca 2018 r.
VI.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu postępowania w okolicznościach, o których mowa w art.
24.ust.1 ustawy Pzp,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w
ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ.
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności w tym zakresie.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia
składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczącego spełnienia warunków
udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWIZ
b) Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca spełni ten warunek jeśli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową na kwotę 250 000 zł., w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert.
c)
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
- wykonawca wykaże się doświadczeniem należytego wykonania, w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane. Wykonawca wykaże co najmniej dwie roboty budowlane o wartości
robót min. 150 000, 00 zł netto każda.
- wykonawca wykaże, że dysponuje osobą mogącą pełnić funkcję kierownika budowy
posiadającą zgodnie z ustawą z 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz.
290 ze zm.) uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez
ograniczeń, wykształcenie wyższe techniczne oraz minimum pięć lat doświadczenia
zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub robót (liczone od dnia uzyskania
uprawnień).
3 . Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia (art. 22a ust.2 ustawy Pzp).

5.

Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, 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 12-23 ustawy Pzp.

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
6. Wykonawca polegający na zdolnościach innych podmiotów odpowiada solidarnie z
podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
udostępnienie zasobów nie ponosi winy.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub;
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, lub sytuację finansową
lub ekonomiczną.
8 . W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

wymaga się, aby przynajmniej jeden z Wykonawców (lub wspólnie) spełniał
wymagania, o których mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału SIWZ.
2) brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców,
3) zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców,
wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23,
4) okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy
art. 24 ust. 1 pkt 12-23 zachodzące choćby względem pojedynczego wykonawcy
dyskwalifikują całą grupę wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia.
VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5
1. Fakultatywne przesłanki wykluczenia przewidziane w niniejszym postępowaniu:
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie przesłanek, o których
mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP .
2. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23
ustawy PZP.
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20
ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji,
o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody wymienione w
ust.4 SIWZ.
6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.

VIII. WYKAZ
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTOW,
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKOW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1.

W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, Wykonawca do oferty
dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ (składane wraz z
ofertą).

2.

W zakresie braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca do oferty dołącza aktualne na
dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, którego
wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ (składane wraz z ofertą).

3.

Powyższe Oświadczenia stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5
dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, takich
jak:

1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, d at y, mie jsc a wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty- Wzór stanowiący
Załącznik nr 4 do SIWZ;
3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami - Wzór stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ.
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do
złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2 zobowiązany jest każdy z
wykonawców występujących wspólnie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie

6.

7.

8.

9.

warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 i 2. Informacje zawarte w
oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu , o którym
mowa w ust. 1 i 2.
Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia wykonawca składa na wezwanie zamawiającego na zasadach
określonych w przepisach art. 26 ustawy Pzp.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.. 24 ust.1 pkt. 23 – w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert), przekazują
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia – Wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
1) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do
złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 9 zobowiązany jest każdy z
wykonawców występujących wspólnie(niezależnie od statusu podmiotu).
10. Wykonawca, który polega na zdolnościach 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.
11. Inne dokumenty składane razem z ofertą:
1) Wypełniony i podpisany formularz oferty sporządzony zgodnie z treścią i formą
zawartą we wzorze - załącznik nr 1 do SIWZ,
2) Dokument pełnomocnictwa – (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) do
podpisania oferty, jeżeli oferta została podpisana przez osoby upoważnione do tych
czynności dokumentem rejestracyjnym, również w przypadku złożenia oferty przez
wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólnie (np. konsorcjum, sp.
cywilna), pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać zakres umocowania i
wskazywać osobę pełnomocnika. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych
pełnomocnictwa albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do

złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba , że mimo ich złożenia oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postepowania.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie w dokumencie pełnomocnictwa
należy wskazać wszystkich podwykonawców, którzy ubiegają się o udzielenie
zamówienia, a każdy z nich powinien podpisać się pod tym dokumentem.
3) Dokument (-y), np. zobowiązanie podmiotów , na zasobach których Wykonawca
będzie polegał w trybie art.. 22a p.z.p., do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, treści z których musi wynikać w
szczególności:
a.
zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b.
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego,
c.
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
d.
czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
IX.

1.

2.

3.

4.

INFORMACJA
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się pisemnie za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
– Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), faksu lub przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844
oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) – pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia na
piśmie.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.
W przypadku braku niezwłocznego potwierdzenia otrzymania wiadomości przez
Wykonawcę, Zamawiający przyjmuje, że pismo przekazane przez Zamawiającego na
numer faksu i adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób
umożliwiający zapoznanie, a pozytywny raport z urządzenia faksującego
Zamawiającego o dostarczeniu dokumentów do Wykonawcy będzie traktowany jako
potwierdzenie otrzymania dokumentu przez Wykonawcę.
Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej
Zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, z
którego została pobrana, w terminie do dnia otwarcia ofert, gdyż zamieszczane tam są
wyjaśnienia treści SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ
i będzie dla Wykonawców wiążące.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ na
zasadach określonych w art. 38 ustawy Pzp, w każdej sytuacji Zamawiający dopuszcza
formę pisemną, elektroniczną lub faks.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
SWIZ wpłynął do Zamawiającego nie poźniej niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert,
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia,
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w ust. 9,
Zamawiający przekaże jednocześnie treść zapytania wraz z wyjaśnieniami wszystkim
wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści
na stronie internetowej Zamawiającego www.lipcereymontowskie.pl na której
udostępniona została SIWZ,
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących SIWZ,
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, a także zamieści na
stronie internetowej Zamawiającego www.lipcereymontowskie.pl, na której
udostępniona została SIWZ,
Zmiany SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców,
Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o
Zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców,
którym przekazał SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej
Zamawiającego www.lipcereymontowskie.pl, na której udostępniona została SIWZ.
Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem
należy kierować na adres:
1) pisemnie: Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie;
2) drogą elektroniczną na adres: sekretariat@lipcereymontowskie.pl;

3)
17.

faxem na nr 46 831 62 68

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Jolanta Bartosik – Sekretarz Gminy tel. 46 831 61 97,
Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

X.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

XI.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
XII.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi
w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
2. Formularz ofertowy musi być zgodny w treści z załączonym wzorem stanowiącym
załącznik Nr 1 do SIWZ. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę własnego
formularza ofertowego Zamawiający wymaga, aby zawierał on wszystkie informacje
zawarte w formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej SWIZ. Oferta musi być
podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej, podpis lub podpisy
muszą być czytelne lub opatrzone pieczęciami imiennymi.
3. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo,
to powinno w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
4. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
5. Oferta powinna zapewnić pełną czytelność jej treści.
6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie
pisemnej;
7. Zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja
stron powinna zaczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.
Zamawiający nie wymaga numerowania czystych, nie zapisanych stron;
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę
podpisującą ofertę.
9. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę;

10. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w dwóch
nieprzezroczystych, zamkniętych opakowaniach.
11. Na opakowaniu zewnętrznym należy zamieścić adres Zamawiającego: Gmina Lipce
Reymontowskie, 96-127 Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24 oraz napis
„Urządzenie centrów miejscowości – Zagroda Ludowa w Lipcach Reymontowskich
markowym produktem turystycznym Województwa Łódzkiego” i napis: Nie
otwierać przed dniem 04 stycznia 2018 roku godz. 10.15;
12. Opakowanie zewnętrzne nie może zawierać innych napisów i oznaczeń wskazujących na
identyfikację Wykonawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela.
13. Na opakowaniu wewnętrznym należy zamieścić napis „Urządzenie centrów
miejscowości – Zagroda Ludowa w Lipcach Reymontowskich markowym
produktem turystycznym Województwa Łódzkiego” oraz podać nazwę i dokładny
adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę nie otwartą, w przypadku złożenia jej
po wymaganym terminie.
14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku
nieprawidłowego oznaczenia na kopercie zewnętrznej.
15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
16. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem
terminu składania ofert. Zmiana oferty może być dokonana poprzez wycofanie złożonej
oferty i złożenie nowej lub przez złożenie odrębnego oświadczenia, zmieniającego treść
złożonej oferty, przy czym to oświadczenie powinno być złożone w taki sam sposób jak
oferta, dodatkowo z określeniem „Zmiana” lub „Wycofanie”.
XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Lipce
Reymontowskie ul. Reymonta 24, pokój nr 4 (sekretariat), od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8.00 – 16.00.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 04 stycznia 2018 r. o godz. 10:00.
3. Oferty przesłane pocztą będą zakwalifikowane do rozpatrzenia pod warunkiem
dostarczenia ich przez pocztę do Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie do dnia 04
stycznia 2018 r. do godz. 10.00
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:
1) złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,
2) złożenie oferty w innym niż określonym w ust. 1 miejscu,
3) złożenie oferty nieopisanej w sposób określony w rozdziale XII ust. 11
uniemożliwiający identyfikację oferty, lub postępowania, którego dotyczy.
5. Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę, która wpłynęła po terminie

określonym w ust. 2.
6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały
dokonane przed upływem terminu składania ofert.
7. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej.
8. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych
wymagań, jak składana oferta, tj. w dwóch kopertach(wewnętrznej i zewnętrznej)
odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA” ( na kopercie
zewnętrznej).
9. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie
należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.
Odpowiednio opisane opakowanie zawierające powiadomienie należy dodatkowo
opatrzyć dopiskiem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.
10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 stycznia 2018 roku o godz. 10:15 w siedzibie
zamawiającego adres Gmina Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce
Reymontowskie, pokój nr 5 - sala posiedzeń.
11. Otwarcie ofert jest jawne.
12. Bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
13. W trakcie otwarcia nie będą otwierane opakowania zawierające oferty, których dotyczy
„WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.
14. Opakowania oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem
opakowań zawierających oferty, których dotyczą zmiany. Po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.
15. Podczas otwarcia ofert(część jawna postępowania Zamawiający ogłosi nazwy oraz adresy
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia,
warunków gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
16. Na wniosek Wykonawcy, który nie był obecny na otwarciu ofert, Zamawiający przekaże
informacje, o których mowa w ust. 12 i 15.
17. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) Firm oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) Ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach – art. 86 ust.5 ustawy.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1.

W celu rozliczenia wykonanych robót zostanie zastosowane wynagrodzenie ryczałtowe.

2.

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić na załączonym do
niniejszej SIWZ formularzu ofertowym. Cena ofertowa musi wynikać wprost z
załączonego kosztorysu ofertowego.

3.

Cena oferty podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z terminowym i
prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi
stawianymi przez Zamawiającego, odnoszą się do przedmiotu zamówienia, zysk
wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT.

4.

Cena przez okres trwania umowy jest stała i nie podlega negocjacji.

5.

Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie, z
wyodrębnieniem podatku VAT do dwóch miejsc po przecinku.

6.

Zakres robót przewidzianych do wykonania zamówienia określają załączone do SWIZ
projekt budowlany, przedmiar robót, ułatwiające skalkulowanie ceny. Wykonawca
powinien przeanalizować dokumentację przetargową i przygotować ofertę cenową w
oparciu o własną analizę i przedmiar robót

7.

Wykonawca powinien skalkulować cenę mając na uwadze ewentualne zmiany stawki
podatku VAT. Wartość umowy brutto nie ulega zmianie.

8.

Wykonawca
ponosić
będzie
skutki
błędów
w
ofercie
wynikających
z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT
1.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najwyższą wartość,
wyrażoną w punktach, z uwzględnieniem kryteriów oceny, wymienionych poniżej.

2.

Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami:

Lp.

3.

Nazwa kryterium

Waga (maksymalna liczba punktów)

1

Cena (C)

60 % (60 pkt)

2

Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty
(R)

40 % (40 pkt)

Zasady oceny kryterium „Cena” (C) zostaną obliczone według wzoru:
C min
Pi (C) = C x 60
i
gdzie:

Pi(C) – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta „i” za kryterium „Cena
(C)”;
Cmin – najniższa cena ofertowa brutto spośród wszystkich ocenianych ofert;
Ci – cena brutto oferty badanej „i”.
Zasady oceny kryterium „Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty” (R): liczona od
dnia odbioru końcowego robót.
Ocena kryterium (R) będzie dokonywana na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę
formularza ofertowego.
Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie w kryterium (R):

4.
5.
6.

0 pkt za zaoferowanie przez Wykonawcę 5 lat gwarancji i rękojmi na wykonane roboty;
10 pkt za zaoferowanie przez Wykonawcę 5,5 lat gwarancji i rękojmi na wykonane roboty;
20 pkt za zaoferowanie przez Wykonawcę 6 lat gwarancji i rękojmi na wykonane roboty ,
30 pkt za zaoferowanie przez Wykonawcę 6,5 lat gwarancji i rękojmi na wykonane roboty,
40 pkt za zaoferowanie przez Wykonawcę 7 lat gwarancji i rękojmi na wykonane roboty.
Minimalny okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty wynosi 5 lat.
Maksymalny okres gwarancji rękojmi na wykonane roboty wynosi 7 lat.

7.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P),
będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach:
Pi = Pi (C) + Pi (R)
Pi(C) – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Cena (C)”;
Pi(R) – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta „i” za kryterium
„Gwarancja i rękojmi na wykonane roboty (R)”;

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.

Z Wykonawcą wybranym w drodze niniejszego postępowania, który złoży ofertę
najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa zgodnie z postanowieniami ustawy Pzp,
Kodeksu cywilnego, wymogami specyfikacji i zapisami określonym we wzorze Umowy
stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

2.

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.

3.

W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia zamawiający może żądać przed zawarcie umowy przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa powinna określać strony
umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania
przez każdego z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie
czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia,
gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

4.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba
że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp.

5.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym
w art. 94 ustawy Pzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

6.

Zawarcie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Lipce
Reymontowskie ul. Reymonta 24. Data zawarcia umowy zostanie wskazana w odrębnym
piśmie.

7.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie,
przed podpisaniem umowy, do uzupełnienia dokumentów potwierdzających posiadanie
przez kierownika budowy (robót), następujących dokumentów:
1) uprawnień do stosowania samodzielnych funkcji w budownictwie, zaświadczenia o
przynależności do izby inżynierów budownictwa;
2) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego
wykonania umowy winno być wniesione zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale
XVII SIWZ.

8.

Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta została
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia
publicznego są zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu umowy regulującej
współpracę tych wykonawców a w przypadku wspólników prowadzących działalność
gospodarczą w formie spółki cywilnej – umowę spółki.

9.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1
ustawy.

XVII.
WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
ZABEZPIECZENIA
NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, zobowiązany
jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny
całkowitej podanej w ofercie (ceny ofertowej brutto).
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
4.

Zabezpieczenie wnoszone w
Zamawiającego prowadzone w
Oddział Lipce Reymontowskie
wniesienia zabezpieczenia w
Zamawiającego.

pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto
Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu
nr 14 9288 1095 1690 1010 2000 0020. Za termin
pieniądzu przyjmuje się datę uznania rachunku

5.

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

6.

Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na
okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do
przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

7.

W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30
dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w
pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

8.

Wypłata, o której mowa w ust. 7, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.

9.

W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

10. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokości.
11. Oryginał dokument potwierdzenia wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej należy
przedstawić Zamawiającemu w dniu podpisania umowy.
12. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach innych niż pieniądz, dokument
potwierdzający zabezpieczenie należy złożyć Zamawiającemu w dniu podpisania
umowy.
13. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniężna powinno posiadać
termin ważności do 30-tego dnia włączenie liczonego od dnia wykonania przedmiotu
umowy.
14. Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
15. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30 %
wysokości zabezpieczenia. Kwota, ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi za wady.
XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

ZOSTANĄ
SPRAWIE

1.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom w ustawie oraz niniejszej specyfikacji i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

2.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem w przypadkach określonych w art. 94 ust.2 ustawy.

3.

Wszelkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową będą wynikały z
ustaleń gwarancyjnych oraz zobowiązań wynikających z propozycji zawartych w ofercie
i umowie.

4.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następujących
przypadkach:
1) zaistnienia w toku realizacji zamówienia klęski żywiołowej uniemożliwiającej
prowadzenie robót,
2) zaistnienia okoliczności niezależnych od wykonawcy, za które wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności;
3) ujawnienia niekorzystnych okoliczności geologicznych lub podobnych, które
uniemożliwią prowadzenie robót;
4) zaistnienia kolizji z nieujętymi w dokumentacji instalacjami podziemnymi;

5) niekorzystnych warunków pogodowych utrudniających realizację robót;
6) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w innych przypadkach określonych w art.
144 ustawy.
5.

Umowa zostanie zawarta wg załączonego do niniejszej specyfikacji wzoru, na
podstawie złożonej oferty wykonawcy.

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, zgodnie z
Działem VI ustawy Pzp. jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp.
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.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w
postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.

8. Odwołanie wnosi się w terminie w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o
czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały
przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie
10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
12. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
13. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania
odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
14. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu.
Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania.
15. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
16. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę
orzeczenia w całości lub w części.
17. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo
wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz.
2164 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:
1) Załącznik nr 1 – formularz oferty,
2) Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
3) Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
4) Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych robót budowlanych,
5) Załącznik nr 5 – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia,
6) Załącznik nr 6 –– Oświadczenie o przynależności lub braku do tej samej grupy
kapitałowej,
7) Załącznik nr 7– Projekt umowy,

8) Załącznik nr 8 – Program funkcjonalno-użytkowy

