„Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gogolinie”
Umowa nr: RPOP.05.02.00-16-0007/18-00
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Gogolińskie Usługi Komunalne Sp. z o. o.
47-320 Gogolin, ul Ligonia 15
NIP 1990114877, REGON 365934719, KRS 0000648577
sekretariat: (77) - 423-20-31
e-mail lidia.gorek@guk.com.pl

Sygnatura akt: 1/GUK/RPOP/04 /2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j.: DZ. U. z 2018 r. poz. 1986)zwanej dalej „ustawą Pzp”.
Dla zadania inwestycyjnego pn.:

„Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych w Gogolinie”
– II postępowanie
Termin składania ofert: 24 kwietnia 2019 roku, godz. 8:00
Termin otwarcia ofert: 24 kwietnia 2019 roku, godz. 8:20
Okres związania ofertą: 30 dni
CPV:
45000000-7
45232410-9
45231300-8
45200000-9
45300000
45111200-0
74232000-4
34.92.84.80

Roboty budowlane
Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w
zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Roboty instalacyjne w budynkach
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest materiałem do wiadomości i wykorzystania wyłącznie w
ramach niniejszego postępowania opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego : www.guk.com.pl

Zatwierdzam:
Prezes
Grzegorz Michałowski
Gogolin, dn. 08.04.2019r.
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1. NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:
Nazwa Zamawiającego:
Adres Zamawiającego:

Gogolińskie Usługi Komunalne Sp. z o. o.
47-320 Gogolin, ul Ligonia 15
NIP 1990114877, REGON 365934719
KRS 0000648577
tel: (77) 426 00 53
e-mail lidia.gorek@guk.com.pl

Godziny urzędowania (pracy): poniedziałek – piątek

7.00 – 15.00

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j.:
DZ. U. z 2018 r. poz. 1986)- zwanej dalej „ustawą Pzp”
2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
- Biuletyn Zamówień Publicznych
- strona internetowa Zamawiającego: www.guk.com.pl,
- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest :
Zaprojektowanie oraz wykonanie kompletnych robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
w Gogolinie” – II postępowanie
na podstawie Programu Funkcjonalno–Użytkowego.
Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w ramach:
Osi priorytetowej V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działania 5.2: Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi
Numer ewidencyjny projektu RPOP.05.02.00-16-0007/18
Najważniejsze parametry określające wielkość projektowanego przedsięwzięcia to:
- powierzchnia łączna PSZOK – 2 369 m2 (253,65 m2 na działce nr 206/11 i ok. 413,52 m2 na działce nr
206/12; 1701,83 m2 na działce o numerze 206/14)
- PSZOK obejmować swoim zasięgiem będzie całą gminę Gogolin, którą zamieszkuje 12 544 mieszkańców;
- ilość odpadów zbieranych selektywnie w ciągu roku: aktualnie około 262 Mg
2. Szczegółowe warunki realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy określa niniejsza SIWZ oraz Program
Funkcjonalno-Użytkowy zwany w dalszej części PFU.
3. Zakres zamówienia obejmuje:
a) sporządzenie projektu wstępnego, z uwzględnieniem wytycznych zawartych w PFU, i uzyskanie dla
niego akceptacji Zamawiającego,
b) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie wynikających z przepisów: opinii,
uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę w zakresie rozbudowy i przebudowy obiektu z
uwzględnieniem wytycznych zawartych w PFU
c) sporządzenie kompletnych projektów wykonawczych
d) wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową (po uzyskaniu pozwolenia na budowę) wszystkich
robót budowlanych, prac montażowych i prób technologicznych, związanych z niezbędnymi
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urządzeniami, instalacjami technologicznymi (w tym rozruchy i próby eksploatacyjne) oraz
przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem PSZOK do użytkowania w tym instrukcji
eksploatacji, dokumentacji techniczno-ruchowej, BHP i p.poż, itp.
e) dostawa i montaż wyposażenia technologicznego, sprzętu i maszyn na podstawie powyższych
projektów wraz z instrukcjami obsługi, Wykonawca zobowiązany będzie także wyposażyć punkt we
wszystkie niezbędne kontenery, pojemniki, narzędzia, oznakowanie poziome i pionowe oraz obiekty
budowlane,
f) opracowanie dokumentacji powykonawczej dla zrealizowanej inwestycji
g) dostarczenie kompletnego wyposażenia BHP i p.poż,
h) sporządzenia w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku o pozwolenie na użytkowanie.
Wszelkie prace projektowe oraz budowlano-montażowe oraz wyposażenie należy wykonać zgodnie z
obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną i normami. W szczególności zaprojektowanie PSZOK
powinno nastąpić w taki sposób, aby zapewniać zgodność z :
1. Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
2018 poz. 1592),
2. Ustawą Prawo Budowlane
3. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013
r., poz. 122),
4. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. 2003 r. Nr 169, poz. 1650, ze zm.)
5. Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnym (Dz. U. Nr 104, poz. 868),
6. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, tekst jednolity (Dz.U. 2018 poz. 2268)
Należy uwzględnić, że PSZOK ma mieć powierzchnię łączną ok. 2 369 (dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt
dziewięć) m2.
3.1. W zakresie projektowania wykonawca zastosuje się do wymagań z PFU oraz SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać Zamawiającemu:
a) Projekt budowlany – w 5 egzemplarzach,
b) Dokumentację geotechniczną – w 4 egzemplarzach,
c) Projekt wykonawczy – w 4 egzemplarzach,
d) Dokumentacja powykonawcza – w 3 egzemplarzach,
e) wszelkie niezbędne instrukcje rozruchu, obsługi, bezpieczeństwa, eksploatacji i konserwacji
Uwaga: Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca w ramach realizacji zamówienia zamiast Projektu
budowlanego oraz Projektu wykonawczego wykonał tylko Projekt budowlano-wykonawczy (w 6
egzemplarzach) będący podstawą do wystąpienia o pozwolenie na budowę, czyli projekt spełniający oprócz
wszystkich wymagań wynikających z ustawy Prawo Budowlane, także przedstawiający wszelkie niezbędnie
uszczegółowienia rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych – jak w projekcie
wykonawczym.
a) Kosztorys inwestorski – w 4 egzemplarzach,
b) Przedmiar robót – w 4 egzemplarzach,
c) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – w 4 egzemplarzach,
Całość opracowania oprócz w/w dokumentów w wersji papierowej w wersji elektronicznej edytowalnej
oraz z rozszerzeniem PDF, a kosztorys inwestorski i przedmiar robót także w programie rozszerzeniem ath,
na nośniku elektronicznym.
3.2. W zakresie wykonania robót należy uwzględnić w szczególności:
• utwardzenie betonowe placu manewrowego, placu kontenerowego, na których będą zbierane
odpady oraz edukacyjnego wraz z droga dojazdową (2003 m2) pod ruch ciężarowy powyżej 30 ton
wraz z odpowiednim systemem odwodnienia;
• podłączenie do sieci energetycznej oświetlenia wiat i zadaszeń, oraz uzupełniającego oświetlenia
placu;
• podłączenie do siedzi wodociągowej,
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•
•

podłączenie do kanalizacji,
minimalna długość sieci koniecznych do wybudowania: instalacja elektryczna 100 m; instalacja
wodociągowa 220 m, kanalizacyjna 240 m
• wyposażenia placu w magazyn na odpady niebezpieczne i odpady ZSEE o kubaturze min. 12 m2,
punkt wymiany rzeczy używanych o kubaturze min 24 m2, altanę edukacyjną oraz boksy betonowe
• wyposażenia punktu we wszystkie niezbędne kontenery, pojemniki, tablice informacyjne, narzędzia
oraz oznakowanie poziome i pionowe;
• nasadzenia zieleni ozdobnej wokół placu manewrowego;
oraz pozostałe wytyczne zawarte w PFU.
Uwagi i wymagania dodatkowe:
a) Pożądane jest aby rozwiązania techniczne, zastosowane urządzenia, materiały i wyposażenie były
wysokiej jakości zapewniającej długą i pewną eksploatację, a wszystkie urządzenia, prace i instalacje nie
wymienione szczegółowo w normach lub przepisach były wykonane zgodnie z najlepszą praktyką i
doświadczeniem Wykonawcy, w tym:
- wszystkie zaproponowane materiały i urządzenia winny pochodzić od renomowanych i sprawdzonych na
rynku producentów, którzy zapewniają sprawne przeprowadzenia napraw pogwarancyjnych, dostarczenie
części zamiennych itp.; nie dopuszcza się stosowania materiałów i urządzeń prototypowych, nie
sprawdzonych w poprawnej eksploatacji,
- przy doborze materiałów i urządzeń należy dążyć do ujednolicenia producentów i typów
- Wykonawca odpowiedzialny będzie także za podłączenie infrastruktury sieciowej, należy mieć na uwadze
dostosowanie istniejącego monitoringu do nowo wybudowanego obiektu, w tym celu należy przewidzieć
doposażenie obiektu w dodatkowe kamery zgodnie z wymaganiami przepisów prawa.
b) Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zobowiązany jest w ciągu roku od dnia odbioru końcowego
do pielęgnacji nasadzeń jakie należy wykonać w ramach zadania inwestycyjnego,
c) W trakcie procesu inwestycyjnego Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym zakresu
wprowadzanych rozwiązań modernizacyjnych oraz planowanych do zastosowania nowych urządzeń i
obiektów,
d) Na każdym etapie projektowania będzie wymagane zachowanie ścisłego kontaktu z Zamawiającym oraz
uwzględnienie jego sugestii i weryfikacji dotyczących rozwiązań technicznych, materiałowych i
lokalizacyjnych, a w szczególności uzgodnienie z Zamawiającym specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót,
e) Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiającego praw własności intelektualnej oraz
udzielenia licencji na zasadach określonych we wzorze umowy.
f) Szczegółowy Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) realizacji prac objętych przedmiotem zamówienia
zostanie przedstawiony przez wybranego Wykonawcę najpóźniej w dniu podpisania umowy celem
akceptacji przez Zamawiającego i stanowił będzie załącznik do zawartej umowy.
Szczegółowy HRF realizowanych robót budowlanych zostanie opracowany na podstawie tabeli elementów
scalonych i przedstawiony przez wybranego Wykonawcę najpóźniej w dniu przekazania Wykonawcy placu
budowy celem akceptacji przez Zamawiającego i stanowił będzie załącznik do zawartej umowy.
Podane w dokumentacji nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie, ze
względu na charakter inwestycji ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający
dopuszcza składanie „ofert równoważnych”. Przez „ofertę równoważną” należy rozumieć taką, która
przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych,
jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz
oznaczoną innym znakiem towarowym lub pochodzeniem.
Zamawiający nie dopuści do stosowania materiałów i innych elementów o parametrach gorszych niż te,
które zakłada dokumentacja techniczna, co Wykonawca powinien założyć w wycenie oferty.
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Każdy oferent jest zobowiązany do zapoznania się z planowaną inwestycją w terenie oraz sprawdzić
warunki w jakich prowadzone będą roboty. Pomocniczo zostały dołączone przedmiary robót, którego
zakres w szczególności winien być zrealizowany -stanowi on katalog otwarty.
„Oferta równoważna” spełni wymagania Zamawiającego jeżeli nie spowoduje zmiany rozwiązań
technicznych, podane ilości materiałów nie mogą być mniejsze ani gorszej jakości od tych opisanych i
podanych w dokumentacji. Podane parametry techniczne materiałów muszą być w standardzie opisanym
w dokumentacji technicznej lub lepszym.
Niedopuszczalne jest rozpatrywanie równoważności rozwiązań jedynie w aspekcie skutków
technologicznych zastosowanych rozwiązań.
Zastosowanie w miejsce opisanych, wskazanych lub nazwanych w dokumentacji maszyn, urządzeń,
elementów, materiałów itp. będzie miało charakter RÓWNOWAŻNY jeżeli w miejsce elementu X wskazanego w dokumentacji zostanie zastosowany taki sam element X innej firmy o cechach i
parametrach nie gorszych jak zapisane, co Wykonawca udowodni poprzez zestawienie tych cech i
parametrów w celu udowodnienia równoważności.
W dokumentacji technicznej zapisano istotne parametry dla poszczególnych materiałów, co do których
Wykonawca powinien się odnieść proponując materiały równoważne.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp udowodnienie „równoważności”
spoczywa na wykonawcy.
W razie wątpliwości co do ceny oferty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy na
każdym etapie sprawdzania ofert zestawienia maszyn i urządzeń w celu sprawdzenia czy ich parametry są
zgodne lub lepsze od tych opisanych w dokumentacji technicznej.
4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających do zamówienia
podstawowego.
6. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH I NIE BĘDZIE WYBIERAŁ
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ ORAZ NIE PRZEWIDUJE
ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ.
7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI
1. Zamówienie należy zrealizować w terminie ustalonym w ofercie Wykonawcy zgodnie z zasadami
wskazanymi w niniejszej SIWZ, nie dłuższym niż do 30 listopada 2019 roku (kryterium do oceny ofert).
Z podziałem na etapy:
a) wykonania kompletnego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (tj.:
wykonanie koncepcji i uzyskanie akceptacji Zamawiającego, zatwierdzenia przez Zamawiającego
dokumentacji wykonawczej wraz z zestawieniem cen jednostkowych - obejmującym szczegółowe
zestawienie cen jednostkowych wszystkich elementów (dostaw usług, robót, materiałów)
składających się na każdą z faz we wszystkich etapach wykonania całego przedmiotu zamówienia wraz
z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego, przedłożenia kompletnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej do odpowiedniej instytucji celem uzyskania pozwolenia na budowę,
uzyskanie pozwolenia na budowę)
- Etap I – w terminie nie dłuższym niż do 15 lipca 2019 roku,
b) wykonania robót budowlanych w zakresie zgodnym z opracowaną dokumentacją projektową
łącznie ze zgłoszeniem zakończenia robót w Nadzorze Budowlanym i uzyskaniem pozwolenia na
użytkowanie (jeśli będzie wymagane)
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- Etap II – w terminie nie dłuższym niż do 30 listopada 2019 roku, (kryterium oceny ofert)
c)

2.
3.

Zakończenie umowy, tj. sporządzenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie w
terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę.

Minimalny okres gwarancji: minimum 36 miesięcy od daty podpisania przez Strony protokołu
odbioru końcowego inwestycji (kryterium do oceny ofert).
Rękojmia za wady fizyczne i prawne na materiały oraz wszelkie prace, w tym roboty budowlane
wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia udzielona jest na okres równy okresowi
gwarancji.

Wykonawca określi okres gwarancji indywidualnie w ofercie (Okres gwarancji na roboty budowlanomontażowe punktowany jest przy ocenie ofert zgodnie z SIWZ)
Bieg okresów gwarancji i rękojmi rozpoczyna się:
1) w dniu następnym licząc od daty dokonanego odbioru inwestycji , a w przypadku gdy stwierdzono
wady uniemożliwiające dokonanie odbioru (wady istotne) dnia następnego po potwierdzeniu usunięcia
wszystkich takich wad,
2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi na zasadach przewidzianych w
ustępach poprzedzających, także po okresie określonym w pkt.2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego
okresu.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie nie dłuższym jak 21 dni lub uzgodnionym z Zamawiającym, to
Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
8. ZASADY ZATRUDNIENIA PODWYKONAWCY
1. Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie wprowadza
zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania części zamówienia.
2. Zamawiający żąda w Ofercie (Formularz Oferty ) podania przez Wykonawcę nazw podwykonawców, na
których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a, w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu , o którym mowa w art. 22 ust. 1; lub wskazania przez wykonawcę
części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zamierzający zawrzeć umowę o
podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia projektu
umowy o wykonanie części robót, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy.
4. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy gdy:
a) projekt umowy niespełna wymagań określonych w SIWZ,
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż termin przewidziany w umowie
zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą.
Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy uważa się za akceptację.
5. Kopię zawartej umowy o podwykonawstwo poświadczonej za zgodność z oryginałem, należy przedłożyć
Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Jeżeli zawarta umowa jest niezgodna z wymaganiami Zamawiającego, zgłaszany jest sprzeciw do umowy.
Brak sprzeciwu w termie 14 dni uznaje się jako akceptację umowy przez Zamawiającego.
6. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo
a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy
niż termin określony w umowie dla Wykonawcy
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b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie robót budowlanych, które
ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą,
c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim
poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno
odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w PFU, SIWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy oraz opracowanej dokumentacji projektowej,
d) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,
e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na
jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o
podwykonawstwo.
f) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty
przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę
wynagrodzenia Podwykonawcy;
9. WARUNKI UDZIAŁU W POPSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH
WARUNKÓW ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w
art. 22 ust.1 ustawy Pzp, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie określonych wymagań. Ocena spełnienia tego warunku zostanie
dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
– wykaże, że wykonanie (zakończenie) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty
budowlanej, o wartości min 1,0 mln PLN (brutto).
Ocena warunku na podstawie przedłożonych dokumentów. Z treści dokumentów musi jednoznacznie
wynikać, że Wykonawca dany warunek spełnił.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia:
a) potencjał techniczny
Zamawiający nie precyzuje określonych wymagań. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków w tym
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
b) potencjał kadrowy
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi -legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi,
doświadczeniem i wykształceniem niezbędnym do wykonania zamówienia.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje:
⎯ PROJEKTANTEM: jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
do sporządzania projektu architektonicznobudowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
⎯ KIEROWNIKIEM BUDOWY: jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu
do konstrukcji oraz architektury obiektu,
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⎯ KIEROWNIKA ROBÓT SANITARNYCH: jedną osobą specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń uprawniają do kierowania robotami budowlanymi,
⎯ KIEROWNIKA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH: jedną osobą specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń do kierowania
robotami budowlanymi.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji projektanta, kierownika budowy i kierownika robót pod warunkiem
posiadania przez tą osobę odpowiednich uprawnień.
Dodatkowo wykonawca musi dysponować geodetą posiadającego kwalifikacje zawodowe w geodezji
i kartografii.
Wszyscy w/w specjaliści muszą być członkami okręgowej izby inżynierów budownictwa i mieć aktualne
zaświadczenie z tej izby.
Muszą posiadać w/w uprawnienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
*Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby:
- wszystkie prace fizyczne związane z: wykonaniem robót drogowych (roboty brukarskie, ziemne,
rozbiórkowe itp.), ogólnobudowlanych, robót elektrycznych i sanitarnych, w tym prace operatorów
sprzętu związane z wykonaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, których wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 11) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę
o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace ww. osób oraz
kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone w
Istotnych dla Stron Postanowieniach Umowy.
Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby te na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu
realizacji zamówienia; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed
zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę.
1)
art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się
do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym
przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie określonych wymagań. Ocena spełnienia tego warunku zostanie
dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
9.2. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca może stosownie do
zapisów art. 22a Pzp - polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
1) Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi
zasobami w trakcie realizacji zamówienia , w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie (oryginał) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia.
Pisemne zobowiązanie winno zawierać w szczególności;
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
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b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia,
c) charakter stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
e) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego Wykonawca składa w oryginale wraz z ofertą.
UWAGA:
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
3) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22a, odpowiada solidarnie z
Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
W zakresie wymogów związanych z korzystaniem przez Wykonawcę z zasobów podmiotów trzecich
stosuje się postanowienia art. 22a oraz art. 25a ust. 3 pkt 2 Ustawy Pzp.
4) 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 pkt 1 ustawy Pzp.
5) Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 10.3.1.3) z zastrzeżeniem pkt 10.5.
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie analizy
złożonej oferty, przy zastosowaniu kryterium „spełnia", „nie spełnia". Z treści załączonych dokumentów
musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia postawione warunki udziału w postępowaniu.
Oferta spełniająca wymagania otrzyma ocenę „spełnia", natomiast oferta niespełniająca postawionych
wymagań otrzyma ocenę „nie spełnia".
9.3. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.
9.4. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę wobec
którego zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23) ustawy Pzp. Ponadto Zamawiający
wykluczy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
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 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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 2015 r. poz. 233, 978,
1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
9.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym spółki cywilne)
żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu, natomiast spełnienie warunków udziału Wykonawcy wykazują
łącznie.
9.6. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt
1 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
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konkretnych, środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.
Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
9.7. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione dowody, o których mowa w pkt 9.6 za
wystarczające.
9.8. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. „procedury odwróconej” zgodnie z dyspozycją art. 24aa
ust. 1 ustawy Pzp. W tej sytuacji Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postepowaniu.
Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89
ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy,
którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej
w odniesieniu do kryteriów oceny ofert), dokona oceny podmiotowej Wykonawcy tj. zbada oświadczenie
wstępne, a następnie zażąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.
W przypadku zastosowania przez Zamawiającego procedury, o której mowa powyżej, stosownie do treści
art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca dołącza do oferty oświadczenia, stanowiące wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W przypadku braku, niekompletności czy błędów dotyczących oświadczeń, o których mowa powyżej
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia ww. oświadczeń lub do udzielenia wyjaśnień, chyba że mimo jego złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postepowania.
Jeżeli wybrany w tzw. „procedurze odwróconej” Wykonawca uchylałby się od zawarcia umowy, wówczas
Zamawiający może zbadać, czy podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu podmiot,
który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
10. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW
10.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich Wykonawców, które składają się na ofertę:
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na formularzu zgodnym z treścią
załącznika nr 3 do SIWZ – należy dołączyć do oferty
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu zgodnym z treścią
załącznika nr 4 do SIWZ – należy dołączyć do oferty
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 ; zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ – należy dołączyć do oferty w
oryginale
5. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii na formularzu
zgodne z treścią załącznika nr 7 do SIWZ – należy dołączyć do oferty , w sytuacji:
a. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do
reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,
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b. podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla
której prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą –
pełnomocnictwo do podpisania oferty.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia,
o których mowa w punkcie 2 i 3 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie 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.
7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o
których mowa w punkcie 2 i 3.
8. Dowód wniesienia wadium - w przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna dowód
wniesienia wadium tj. gwarancję/poręczenie –należy dołączyć do oferty w oryginale.
9. Dowód wniesienia wadium w formie pieniężnej tj. dowód wpłaty – należy dołączyć do oferty.
10.2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składane w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku przedstawiającym
zbiorcze zestawienie ofert, na swojej stronie internetowej: www.guk.com.pl
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
o przynależności braku przynależności do tej samej grupy
z Wykonawców. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Wykonawców oświadczenie
kapitałowej, składa każdy

10.3. Dokumenty i oświadczenia składane – na wezwanie Zamawiającego – przez Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona.
1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oferty, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, tj.:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane na formularzu
zgodnym z treścią załącznika nr 8 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
odpowiedzialnych za świadczenie usług, 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 na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr
9 do SIWZ
3) w zakresie nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
wykonawca przedłoży odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
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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.
10.4. Wymagania formalne dotyczące oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę.
1. Oświadczenia składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz przez podwykonawców, składane są w
oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem.
2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający
identyfikację podpisu(np. wraz z pieczątką imienną Wykonawcy.
3. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 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 2016 poz. 1126).
Uwaga (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów):
1). Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114
oraz z 2016 r. poz. 352),
2). w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,
Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty,
3). w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku
podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od
Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych
samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,
4). w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w
posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez
Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o
ile są one aktualne.
10.5. Dokumenty podmiotów zagranicznych
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) pkt 10.3.1.3) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) 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 w pkt. 10.5.1.1)
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 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.
11. WADIUM
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11.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
15.000,00 (piętnaście tysięcy, 0/100) zł.
11.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu na rachunek bankowy, kwota wadium musi zostać
zaksięgowana przed upływem terminu składania ofert.
11.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r, poz. 1804 oraz z
2015r. poz. 978 i 1240).
11.3.1 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument
taki musi być nieodwołalny, bezwarunkowy i płatny na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:
1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), nazwę
gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz
wskazanie ich siedziby,
2. oznaczenie i nr postępowania,
3. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
4. kwotę gwarancji/poręczenia,
5. termin ważności gwarancji/poręczenia – odpowiadający terminowi związania ofertą, zgodnie z punktem
12 SIWZ,
6. zobowiązanie gwaranta/poręczyciela że Zamawiającemu służy prawo wypłaty wadium ze strony
Gwaranta, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5.
W przypadku wnoszenia wadium w innej formie aniżeli pieniężna, do oferty należy dołączyć oryginalny
dokument gwarancji/poręczenia, oraz kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot
zgodnie z zapisami ustawy Pzp.
Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona.
11.3.2 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, natomiast Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejszą - niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym
mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.
87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
Zamawiający zatrzymuje wadium również w przypadkach określonych w art. 46 ust 5 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 3
ustawy Pzp.
11.4. Rachunek bankowy Zamawiającego, na który należy przelać wadium:
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Bank Śląski S. A. Nr konta 64 1050 1504 1000 0090 3110 1083.
„W tytule przelewu należy podać: „Wadium w postępowaniu Nr 1/GUK/RPOP/04/2019”.
12.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

12.1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.
12.2. 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.
12.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
12.4. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu
związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.
13. INFORMACJA O SPOSOBIE PROROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ NA
TEMAT DOKUMENTÓW PRZETARGOWYCH
13.1. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej oraz w formie elektronicznej:
e-mail lidia.gorek@guk.com.pl
za potwierdzeniem otrzymania wiadomości. Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków oraz informacji
przekazanych za pomocą e-mail, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza.
13.2. Oferty składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
13.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których wyżej mowa uważa się za wniesione
z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią. Za chwilę
tę uważa się dni i godziny pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00
13.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązany
jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,
pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
13.5. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono
istotne warunki zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na swojej stronie
internetowej, na której zamieszczono SIWZ.
13.6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie przed upływem
terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje się niezwłocznie
Wykonawcom, którym przedłożono SIWZ. i jest dla nich wiążąca. Zmianę SIWZ Zamawiający zamieści na
swojej stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
13.7. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania z Wykonawcami.
13.8. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń,
dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub ust. 3 ustawy, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy
przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu.
13.9. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest:
- Lidia Gorek, tel. 606 281 239 – w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia, oraz w sprawach
dotyczących procedury udzielenia zamówienia publicznego.
13.10. Osoba wymieniona w pkt. poprzedzającym nie ma upoważnienia do udzielania Wykonawcom
ustnych informacji w zakresie wyjaśnienia treści istotnych warunków zamówienia. Ze względu na
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obowiązkową pisemność postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawców
wiążące.
13.11. Osoba wymieniona w pkt. 13.9 jest upoważniona do udostępnienia do wglądu dokumentacji z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pisemny wniosek Wykonawcy.
13.12. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje
składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią
załączniki do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.
13.13. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do
protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania,
z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
13.14. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł,
że nie mogą one być udostępniane.
14. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
14.1 Złożenie oferty, forma.
Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi oferent.
a) oferta musi być złożona w formie pisemnej, sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny na
komputerze lub pismem odręcznym.
14.2. Oferta wspólna.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza.
14.3. W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć
tłumaczenie na język polski.
14.4. Zawartość oferty.
Kompletna oferta musi zawierać:
a) formularz Oferty – sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ,
b) oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej SIWZ.
c) wymagane pełnomocnictwa ( o ile dotyczy)
d) zastrzeżenie Wykonawcy (o ile dotyczy) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
e) dowód wpłaty wadium
14.5. Wskazane jest , aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane.
14.6. Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były parafowane
przez osobę podpisującą ofertę.
14.7. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętym opakowaniu
zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie:
Nazwa i adres Wykonawcy
……………………………………………………………………………………..
OFERTA PRZETARGOWA
„Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gogolinie” – II

postępowanie
Nie otwierać przed 24.04.2019 r. godz. 08:20
14.8. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
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Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł,
że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą
być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą:
„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr153, poz.1503, z późn. zm.)” i dołączone do
oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte.
Zgodnie z tym 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.
Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest złożyć stosowne uzasadnienie w
formularzu oferty.
Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny,
terminu wykonania Zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wskazanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym,
o ile Wykonawca wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Podstawa zastrzeżenia informacji musi odpowiadać na następujące pytania:
1. Czy zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej?
2. Jakie informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne, które Wykonawca
uznaje za tajemnicę przedsiębiorstwa zawarta są w zastrzeżonych informacjach?
3. Czy i ewentualnie jaką wartość gospodarczą posiadają powyższe informacje?
4. Jakie niezbędne działania zostały przez Wykonawcę podjęte w celu zachowania poufności danych
objętych tymi informacjami?
Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, może zostać potraktowane
przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia
niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji.
W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Zamawiający uzna zastrzeżone informacje za jawne, o czym poinformuje Wykonawcę.
15. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego:
Gogolińskie Usługi Komunalne Sp. z o. o., 47-320 Gogolin, ul Ligonia 15 w sekretariacie – pokój nr 2 (I p.),
w terminie do dnia 24.04.2019 r., do godziny 08:00.
1. Ofertę złożoną po terminie do składania ofert zwraca się bez otwierania po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.
2. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia
w ofertach zmian wynikających ze zmian treści SIWZ, jeżeli dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach będzie niezbędny.
3. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.
4. O przedłużeniu terminu Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego Wykonawcę, któremu
przesłano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
6. Otwarcie ofert jest jawne.
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7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.04.2019 r. o godz. 08:20 w siedzibie Zamawiającego: Gogolińskie
Usługi Komunalne Sp. z o.o., 47-320 Gogolin, ul Ligonia 15, pokój nr 2a – gabinet Prezesa
8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny oraz okresu gwarancji.
9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.guk.com.pl
informacje dotyczące:
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji.
10. Wykonawcy mogą zmodyfikować lub wycofać swoje oferty jedynie za pomocą pisemnego
zawiadomienia dostarczonego Zamawiającemu przed terminem składania ofert. Koperta zawierająca
modyfikację powinna zostać oznaczona określeniem „Zmiana”.
Żadna oferta nie może być zmodyfikowana po terminie składania ofert.
16. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NJKORZYSTNIEJSZEJ
Po spełnieniu wszystkich warunków wymaganych specyfikacją, przy wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena (C)
- waga 60 pkt
Gwarancja jakości (G)
- waga 25 pkt
Termin realizacji zamówienia (T)
- waga 15 pkt
Punkty uzyskane przez ofertę za poszczególne kryteria wyboru zostaną zsumowane. Wybrana zostanie
oferta, która otrzymała największą sumę punktów, będą brane liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po
przecinku.
16.1. Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferowanej za wykonanie przedmiotu
zamówienia, podanej w Formularzu Oferty.
Liczba punktów w kryterium „cena” zostanie obliczona, zgodnie z następującym wzorem:
najniższa cena podana w ofertach nie podlegających odrzuceniu
C = ----------------------------------------------------------------------------------------------- x waga (60 pkt)
cena oferty badanej nie podlegającej odrzuceniu

16.2. Kryterium gwarancja jakości będzie rozpatrywane na podstawie okresu udzielonej przez Wykonawcę
gwarancji - w stosunku do wymaganego minimalnego okresu gwarancji wynoszącego 36 m-cy. Okres
gwarancji należy określić w miesiącach w liczbach całkowitych.
W przypadku, gdy Wykonawca określi okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy to Zamawiający do obliczeń
będzie przyjmował okres wynoszący 60 miesięcy, natomiast umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem
długości okresu gwarancji zadeklarowanego w ofercie.
Zamawiający odrzuci oferty, które będą zakładały gwarancję krótszą niż 36 miesięcy.
Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów wynikającą z liniowej zależności.
W przypadku nie podania w ofercie okresu gwarancji Zamawiający przyjmie do oceny ofert okres 36
miesięcy.
Liczba punktów w kryterium „gwarancja jakości ” zostanie obliczona przy zastosowaniu następującego
wzoru:
okres gwarancji
w ocenianej ofercie
G = --------------------------------------- x waga (25 pkt)
maksymalny okres
gwarancji (60 m-cy)
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16.2. Kryterium T – „termin realizacji zamówienia”, będzie rozpatrywane na podstawie okresu jaki
Wykonawca przedstawi w ofercie na wykonanie zamówienia. Wykonawca może uzyskać odpowiednio 0, 5,
10 lub 15 pkt. Liczba punktów zostanie naliczona zgodnie z następującym wzorem:
16.2.1. Jeśli wykonawca w formularzu oferty wskaże termin realizacji zamówienia do 30 listopada 2019 r.
otrzyma 0 pkt.
16.2.2. Jeśli wykonawca w formularzu oferty wskaże termin realizacji zamówienia do 22 listopada 2019 r.
otrzyma 5 pkt.
16.2.3. Jeśli wykonawca w formularzu oferty wskaże termin realizacji zamówienia do 08 listopada 2019 r.
otrzyma 10 pkt.
16.2.4. Jeśli wykonawca w formularzu oferty wskaże termin realizacji zamówienia do 31 października 2019r.
otrzyma 15 pkt.
Termin wykonania należy podać w odniesieniu do powyżej wskazanych dat.
Zamawiający odrzuci oferty, które będą zakładały termin wykonania dłuższy niż 30 listopada 2019 r..
W przypadku nie podania w ofercie terminu wykonania Zamawiający przyjmie do oceny ofert termin:
30 listopada 2019 i tym samym wykonawca otrzyma 0 pkt przy ocenie ofert.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największa liczbę punktów obliczoną
wg wzoru:
P= C + G + T gdzie:
C – liczba punktów oferty ocenianej w ramach kryterium „cena”.
G – liczba punktów oferty ocenianej w ramach kryterium „gwarancja jakości”.
T - liczba punktów oferty ocenianej w ramach kryterium „termin realizacji zamówienia”.
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej.
16.4. Zamawiający poprawi w ofertach omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.
16.5. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp poprawi omyłki polegające na niezgodności
oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
16.6. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę o poprawieniu omyłek, o których mowa powyżej.
W przypadku poprawek, o których mowa w punkcie 16.5) Wykonawca jest zobowiązany poinformować
Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o odmowie zgody na dokonane przez
Zamawiającego poprawienia omyłki.
16.7. Zamawiający przypomina, że zgodnie z wyrokiem KIO/UZP 1841/10 z dnia 8 września 2010r.
Wykonawca, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie wniósł sprzeciwu, w sposób
dorozumiany wyraża zgodę na poprawienie omyłek wskazanych przez Zamawiającego.
17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
Cena podana przez Wykonawcę w formularzu oferty, jest wyrażona w pieniądzu wartością prac
projektowych, robót budowlanych, dostaw, usług i innych świadczeń wykonawcy składających się na
przedmiot zamówienia.
Cena ofertowa stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
Wykonawca skalkuluje cenę oferty na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego biorąc pod uwagę
zakres rzeczowy prac , wymagania Zamawiającego odnośnie uzyskania cech obiektu budowlanego,
uwzględniając możliwość wystąpienia ewentualnych ryzyk. Cena uwzględniać będzie wszelkie opłaty
administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskaniem uzgodnień, opinii i
decyzji związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej.
Cena zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty
za wykonanie przedmiotu zamówienia w trybie „zaprojektuj i wybuduj”
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki niedoszacowania. Cena podana w formularzu oferty
stanowić będzie cenę brutto (z podatkiem VAT).
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Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wszystkie płatności i zobowiązania będą realizowane jedynie w złotych polskich.
Wykonawca nie będzie się ubiegał o wynagrodzenie za roboty niezbędne do wykonania.
Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć
zgodnie z obowiązującymi przepisami i tak przeliczoną ofertę podda ocenie wg obowiązujących kryteriów.
W przypadku różnic w podaniu ceny (cena podana liczbowo, cena podana słownie) Zamawiający przyjmie
za prawidłową cenę podaną liczbowo, chyba że z treści pozostałych dokumentów będzie wynikać
prawidłowość ceny pisemnej.
18. CENA RAŻĄCO NISKA.
Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do
przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych
przepisów, zamawiający na podstawie art. 90 ust 1 ustawy Pzp. zwróci się do wykonawcy o udzielenie w
określonym terminie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.
Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do
przedmiotu zamówienia.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.
19. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W
CELU ZAWARCIA UMOWY.
19.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektroniczne, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny
sposób. Forma i treść umowy zostaje Wykonawcy przedstawiona jako projekt umowy i stanowi załącznik
do SIWZ.
19.2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta również po upływie terminu
związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże Wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem
terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w
złożonej ofercie.
19.3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
19.4. Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach, którzy zostali
wykluczeni; wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
unieważnieniu postępowania.
Informacje, o których mowa powyżej Zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu
publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
19.5. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi
załącznik do niniejszej specyfikacji. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wyznaczony przez
Zamawiającego.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni wymagań formalnych zawartych w treści niniejszej SIWZ
dotyczących podpisania umowy Zamawiający wyznaczy dodatkowy/ostateczny termin uzupełnienia
brakujących dokumentów.
Gdy Wykonawca na ponowne wezwanie nie wypełni wymagań formalnych, Zamawiający ma prawo uznać,
że Wykonawca uchyla się od podpisania umowy. W takim wypadku będą miały zastosowanie przepisy:
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- możliwość zastosowania art. 94 ust. 3 (wybór kolejnej oferty).
19.6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy
zobowiązany jest do:
- przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (o ile dotyczy);
- podania, o ile są już znane, nazwy (firm) albo imiona i nazwiska, dane kontaktowe podwykonawców i
ich przedstawicieli prawnych, zaangażowanych w realizację zamówienia.
- najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy podpisane oświadczenie kierownika budowy
i kierowników robót, wraz z kopią uprawnień i ważnym na czas realizacji zadania zaświadczeniem właściwej
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, oraz dokumenty osób przewidzianych do pełnienia funkcji
projektanta
- najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży harmonogram rzeczowo-finansowy
- najpóźniej na dzień przed terminem podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania
umowy
20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca , którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy wyznaczonym przez Zamawiającego, w wysokości
10 % ceny podanej w ofercie ( brutto), w jednej z następujących form:
a) Pieniądzu, Bank Śląski S. A. Nr konta 64 1050 1504 1000 0090 3110 1083
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) 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.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach, o których mowa w pkt. b) - e) Zamawiający wymaga,
aby w treści takiego dokumentu znalazło się oświadczenie Gwaranta (Poręczyciela), w którym zobowiązuje
się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty zabezpieczenia na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające
oświadczenie, iż zabezpieczenie jest mu należne.
Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:
1)
w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
2)
przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa
lub jednostkę samorządu terytorialnego,
3)
przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów.
Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, pozostawiając 30%
zabezpieczenia jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady w wykonaniu przedmiotu
zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza tworzenia zabezpieczenia poprzez potrącenia z należności za częściowo
wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane.
21. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
21.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, 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 Pzp.
21.2. Środkami ochrony prawnej są:
a) wniesienie informacji o nieprawidłowościach na podstawie art. 181 ustawy Pzp.
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b) odwołanie,
c) skarga do sądu.
21.3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest
on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2
ustawy Pzp.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej.
21.4. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- wykluczenia odwołującego z postępowania,
- odrzucenia oferty odwołującego.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w terminie 5
dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli
zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w
inny sposób.
Szczegółowe kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w dziale VI Pzp. – środki ochrony
prawnej.
21.5. Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu na orzeczenie
Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowe kwestie dotyczące skargi do sadu uregulowane zostały w art. 198a
– 198g ustawy Pzp.
22. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
22.1. Projekt umowy został zawarty w załączniku do SIWZ
22.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w
zakresie :
1. Przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone
dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót
będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności
będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian
Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ
na dotrzymanie Terminu zakończenia robót,
b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne (powódź, huragan, katastrofa budowlana,
deszcz nawalny, pożar, uderzenie pioruna, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie, uderzenie
pojazdu)uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii
realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych
warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Warunek zostanie
spełniony w przypadku wystąpienia ciągłych opadów deszczu lub śniegu uniemożliwiających
realizację robót budowlanych przez okres min. 10 dni, wówczas wystąpi możliwość wydłużenia
terminu realizacji zadania o okres występowania tych opadów,
c) gdy wystąpi konieczność zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót objętych umową oraz
związanej z tym konieczności zmiany wysokości wynagrodzenia, wykonania robót zamiennych lub
innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację
przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub
usunięcia tych kolizji,
d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe
organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca
ponosi odpowiedzialność,
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e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
g) zaistnienia innych okoliczności, niezawinionych przez strony, których nie można było przewidzieć
w dniu zawarcia umowy,
h) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
i) wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2÷ 6 ustawy Pzp.
j) zmiana, o której mowa w pkt 1 c), może nastąpić w przypadku zaistnienia okoliczności, których
nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany
zakresu zamówienia nastąpi na podstawie minimalnych ogólnokrajowych czynników
cenotwórczych w zakresie kosztów ogólnych, zysku i kosztów zakupu w danej kategorii rodzaju
robót oraz na podstawie minimalnych regionalnych czynników cenotwórczych w zakresie stawki
roboczogodziny. Ceny materiałów oraz sprzętu będą przyjmowane na podstawie minimalnych
cen ogólnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwórcze jak i ceny
sprzętu i materiałów będą przyjmowane z kwartału poprzedzającego wykonanie robót.
Podstawą do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót objętych umową jest protokół
konieczności, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
zatwierdzony przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego.
2. Zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:
a) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1
PrBud,
b) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w
Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
c) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych
lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
d) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
e) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia i/lub terminu w przypadku wystąpienia
robót dodatkowych.
3.1 Strony zobligowane są potwierdzić zakres tych robót oraz zasadność ich wykonania w protokole
konieczności.
3.2. Spisanie protokołu konieczności, nie jest równoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na
wykonanie robót dodatkowych oraz nie upoważnia Wykonawcy do przystąpienia do ich wykonania.
3.3. Wykonawca przystąpi do wykonania robót dodatkowych wyłącznie po zawarciu aneksu do
umowy.
4. Zmiany podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków
udziału w postępowaniu pod warunkiem , że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie
nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy
podwykonawca,
5. Zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy,
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6. Poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robot budowlanych,
dostaw lub zmiana technologii,
8. Aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany obowiązujących
przepisów prawnych lub/i techniczno–budowlanych, konieczność opracowania ekspertyz, opinii
archeologicznych.
9. W przypadku zmiany stawki podatku VAT – cena oferty netto nie może ulec zmianie z tego tytułu.
10. Zmiana specjalistów przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą zamawiającego.
a/ Wykonawca z własnej inicjatywy może zaproponować zmianę specjalistów w następujących
przypadkach:
•
śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych specjalisty,
•
nie wywiązywania się specjalisty z obowiązków wynikających z umowy,
•
jeśli zmiana specjalisty jest konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od
Wykonawcy (np. rezygnacja).
b/ Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany specjalisty, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich
obowiązków wynikających z umowy.
c/ W przypadku zmiany specjalisty – nowy specjalista musi spełniać wymagania określone dla danego
specjalisty.
d/ Wykonawca zobowiązany jest zmienić specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie
wskazanym we wniosku Zamawiającego.
12. W pozostałym zakresie do zmian do umowy stosuje się art. 144 ust.1 pkt. 2 pkt. 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6,
ust. 1A, ust. 1b, ust. 1c, ust. 1d, ust.1e, oraz ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp.
23. INNE
23.1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają
zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity
Dz. U. z 2017r. poz. 459 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
23.2. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego.
23.2.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),dalej „RODO”, informuję, że:
20.2.2 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gogolińskie Usługi Komunalne Sp. z o. o., ul.
Ligonia 15, 47-320 Gogolin;
20.2.3 Sposób kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych: inspektorem ochrony danych
osobowych w: Gogolińskie Usługi Komunalne Sp. z o. o. jest
Pani Izabela Krauze, e-mail: lidia.gorek@guk.com.pl, telefon: 536 817 854;
20.2.4 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego 1/GUK/RPOP/04/2019
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
20.2.5 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
20.2.6 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
20.2.7 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
20.2.8 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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20.2.9 Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
−
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
20.2.10 Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
*Wyjaśnienie:

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki do SIWZ.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

Program Funkcjonalno-Użytkowy
Formularz ofertowy
Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zobowiązanie do udostępnienia zasobów
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej
Pełnomocnictwo
Wykaz robót
Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

WZÓR ZAPISÓW GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
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