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I.

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego
Środa XXI Sp. z o.o.
ul. Ignacego Daszyńskiego 5,
63-000 Środa Wielkopolska,
tel. 61 2867749, 61 2853847
www.sroda21.eu
e-mail: biuro@sroda21.eu
REGON: 301715677, NIP: 7861694083

II.

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, o wartości
zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy.
III.
1.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie budowy przepompowni
ścieków w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ul. Lotniczej na działce oznaczonej nr
ewid. 3689/10.

2.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków
3.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
-

dostawę, montaż i uruchomienie kompletnej przepompowni ścieków wraz
z rozdzielnią elektryczną oraz rozdzielnią sterującą zgodnie z wymogami
systemu monitoringu przepompowi ścieków realizowanego przez Miejskie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Środzie Wielkopolskiej.
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3.1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
- „Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych”.
4.

Wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub
szczególnego procesu, odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.
Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących
załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub
szczególnego procesu, w takim przypadku w/w wskazania traktować należy jako
podane przykładowo, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań
równoważnych.
Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących
załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez
odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne opisywanym.

IV.

Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 14 dni od dnia zawarcia
umowy.

V.

Warunki udziału w postępowaniu
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają

wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają

warunki, dotyczące:
2.1.

posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu.

2.2.

sytuacji ekonomicznej i finansowej:
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Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
w/w warunku.
2.3.

posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku,
jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie: wykonał przynajmniej trzy roboty budowlane polegające na
budowie związanej z realizacją przepompowni ścieków.
Jako wykonane roboty budowlane należy rozumieć doprowadzenie realizacji
określonych robót budowlanych, co najmniej do wystawienia Protokołu
odbioru robót.

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 lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej 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.
5.

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.
6.

W

odniesieniu

do

warunków

dotyczących

wykształcenia,

kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
7.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych

podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia
zasobów,

za

szkodę

poniesioną

przez

zamawiającego

powstałą

wskutek

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
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8.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub

finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 3, 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 podmiotami lub

2)

zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową
lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 3.

9.

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.
10.

Zamawiający

określa

w

przedmiotowej

SIWZ

szczególne,

obiektywnie

uzasadnione, sposoby spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 2
niniejszego działu SIWZ.
11.

Zamawiający nie określa warunków realizacji zamówienia przez wykonawców,

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w inny sposób niż w przypadku
pojedynczych wykonawców.
VI.

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Zamawiający nie przewiduje możliwości wykluczenia wykonawcy na podstawie art.24
ust. 5 ustawy Pzp.

VII.

Wykaz

oświadczeń

lub

dokumentów,

potwierdzających

spełnianie

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1.

Do oferty wykonawca dołącza aktualne oświadczenia lub dokumenty na dzień

składania ofert w zakresie wskazanym przez zamawiającego w niniejszym dziale SIWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, wykonawca składa w formie określonej

przez Zamawiającego:
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2.1. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące spełniania
warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).
2.2. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące przesłanek
wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ).
3.

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 oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.
4.

Zamawiający żąda aby, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w
oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.
5.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,

oświadczenie, o którym mowa w ust. 1. składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się 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.
6.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.
7.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów

dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego,
może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie
opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
8.

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania

o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
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uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
9.

Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1,

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane
przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że
mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
10.

Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe

pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
11.

Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia

wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.
12.

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w

postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda
następujących dokumentów:
1) 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, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji
o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (załącznik nr 2a do SIWZ);
13.

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą

wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego
podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w
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przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe
informacje lub dokumenty w tym zakresie.
14.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14

oraz 16-20, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem
sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym
wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
15.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i

szczególne

okoliczności

czynu

wykonawcy,

uzna

za

wystarczające

dowody

przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8.
16.

W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem

wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
17.

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o

udzielenie zamówienia.
18.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w

postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 zamawiający żąda następujących
dokumentów:
1)

oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej; Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia
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. (załącznik nr 4 do SIWZ).
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19.

W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które
określają w szczególności:
1)

zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2)

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;

3)

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;

4)

czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których
wskazane zdolności dotyczą.

20.

W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub

dokumentów, o których mowa w ust. 12 i ust. 18, 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.
21.

W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o

których mowa w ust. 12 i ust. 18, 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, korzysta z posiadanych oświadczeń lub
dokumentów, o ile są one aktualne.
22.

Oświadczenia, o których mowa w niniejszym dziale SIWZ dotyczące wykonawcy i

innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w
oryginale. Za oryginał, o którym mowa powyżej uważa się oświadczenie lub dokument
złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio
własnoręcznym podpisem albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka,
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
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23.

Dokumenty, o których mowa w niniejszym dziale SIWZ, inne niż oświadczenia, o

których mowa w ust. 22, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem.
24.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca,

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
25.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w

formie elektronicznej.
26.

Zamawiający

może

żądać

przedstawienia

oryginału

lub

notarialnie

poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż
oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
27.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na

język polski.
VIII.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający, w
sytuacjach określonych w art. 10c-10e, przewiduje inny sposób porozumiewania
się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1.

Stosownie do brzmienia art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie

ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw:
1.1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się 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), osobiście, za pośrednictwem posłańca, 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);
1.2. 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
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2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania;
1.3. Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod
rygorem nieważności w formie pisemnej.
2.

Pytania muszą być skierowane na adres:

Środa XXI Sp. z o.o.
Plac Zamkowy 1, 63 – 000 Środa Wielkopolska
e –mail: biuro@sroda21.eu
3.

Ze

strony

zamawiającego

osobą

uprawnioną

do

porozumiewania

się

z wykonawcami oraz do potwierdzania wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz innych informacji przekazanych jest:
Joanna Marusik – tel. 61 2867749
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
4.

Wyjaśnianie treści SIWZ:
4.1. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień treści SIWZ,
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie w/w terminu
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie
wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
4.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom,
którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na
stronie internetowej Zamawiającego.

5.

Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
6.

Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy

odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających
zachowania formy pisemnej.
7.

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu

składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną
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zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom,
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza ją
także na stronie internetowej.
IX.

Wymagania dotyczące wadium
1. Wysokość wadium.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania
ofert w wysokości 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100).
2. Forma wadium.
a. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach

bankowych

lub

poręczeniach

spółdzielczej

kasy

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359).
b. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji,
gwarancja ma być, co najmniej gwarancją nieodwołalną i płatną na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego.
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Spółki
Środa XXI Sp. z o.o., na numer rachunku bankowego:
38 9084 0003 2211 0013 2466 0001
z dopiskiem:
„Wadium w przetargu na zadanie pn.:
Dostawa i montaż przepompowni ścieków w Środzie Wielkopolskiej w rejonie
ul. Lotniczej.”
2) Zamawiający, wymaga by Wadium wnoszone w innych formach niż
w pieniądzu, a dopuszczonych do wniesienia zgodnie z ustawą Pzp, było
złożone w oryginale w siedzibie Zamawiającego, tj. Środa XXI Sp. z o.o. w
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sekretariacie, Plac Zamkowy 1, 63-000 Środa Wlkp., - przed upływem
terminu składania ofert. Złożenie oryginału dokumentu potwierdzającego
wniesienie wadium w innych formach niż pieniądz, o którym mowa w
niniejszym punkcie jest wymagane jako warunek konieczny.
3) Zaleca się, by do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego
wniesienie wadium, tzn.:
a) potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, kopię
polecenia przelewu na konto Zamawiającego lub
b)

potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, kopię
dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez
Zamawiającego.

Załączenie w/w kserokopii do oferty, o których mowa w niniejszym punkcie
jest pożądane, lecz nie jest to warunek konieczny.
4. Termin wniesienia wadium.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym
wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający
będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek
Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu
składania ofert.
5. Zwrot wadium.
1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po
wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z
wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
2) Wykonawcy,

którego

oferta

została

wybrana

jako

najkorzystniejsza,

Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu
zwrócono wadium w przypadku, o którym mowa w ppkt 1, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
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5) W pozostałych sprawach dotyczących zwrotu wadium, nieuregulowanych w
niniejszym dziale SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych.
6. Utrata wadium.
1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, 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.
2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego
oferta została wybrana
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
X.

Termin związania ofertą

Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty
upływu terminu składania ofert.
XI.

Opis sposobu przygotowania ofert
1.

Przygotowanie oferty:
1) oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, pod
rygorem nieważności w formie pisemnej,
2) koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę,
3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną
ofertę,
4) oferta powinna być podpisania przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze
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lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy
albo przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy,
5) zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz aby
wszystkie dokumenty załączone do oferty były parafowane przez osobę (lub
osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest więcej osób)
podpisującą (podpisujące) ofertę. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane
przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe
umocowanie prawne,
6) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i
załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji,
7) dokumenty

powinny

być

sporządzone

zgodnie

z

zaleceniami

oraz

przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w
szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane,
8) wszelkie poprawki lub zmiany treści naniesione przez Wykonawcę muszą być
parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
9) strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone,
10) informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:
a) Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
b) 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 być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa wart. 86 ust. 4.
11) Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
wraz z załącznikami:
a) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w dziale VII SIWZ z
zastrzeżeniem art. 26 ust. 1 Pzp;

18/33

b) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o
współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy;
c) pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty, względnie
do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do
ich podpisania nie wynika z innych dokumentów;
d) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej
formie niż pieniądz, z zastrzeżeniem pkt 3 ppkt 3 lit. a i b, działu IX SIWZ;
12) Zaleca się, aby do oferty Wykonawca załączył zaparafowany (zaakceptowany)
wzór umowy, w aktualnej wersji – biorąc pod uwagę możliwość modyfikowania
wzoru umowy przez Zamawiającego, w toku niniejszego postępowania. W takim
przypadku, Zamawiający na swej stronie internetowej będzie przedkładał
wykonawcom tekst jednolity wzoru umowy. Pomimo niezałączenia przez
wykonawcę zaparafowanego wzoru umowy albo niezałączenia do oferty wzoru
umowy w ogóle, bądź też załączenia nieaktualnej wersji umowy, Zamawiający
uznawał będzie, że wzór umowy został przez Wykonawcę zaakceptowany.
2.

Opakowanie oferty

Ofertę wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami należy złożyć w zamkniętym,
nieprzezroczystym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym odczytanie zawartości
oferty bez jego uszkodzenia, w siedzibie spółki Środa XXI Sp. z o.o., Plac Zamkowy 1,
63-000 Środa Wielkopolska.
Opakowanie powinno być oznaczone w następujący sposób:
Koperta zewnętrzna:
OFERTA na wykonanie zamówienia pn.
„Dostawa i montaż przepompowni ścieków w Środzie Wielkopolskiej
w rejonie ul. Lotniczej”
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Nie otwierać przed 15.12.2016 r. godz. 10:00
Koperta wewnętrzna:
Należy umieścić nazwę i adres oferenta.
3.

Wymagania opisane w ust. 1 pkt 5, 9, 12 oraz ust. 2 nie stanowią treści oferty, a

ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne
konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały
Wykonawcę.
4.

Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany

do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub
wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem
nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe
oznaczenie: „ZMIANA” lub „ WYCOFANIE”.
XII.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1.

Oferty należy składać w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu (kopercie),

zgodnie z poleceniami wskazanymi w dziale XI pkt 2 SIWZ.
2.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich

otwarcia.
3.

Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich

składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich
otwarcia.
4.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5.

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej

informacje dotyczące:
a)

kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b)

firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c)

ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
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6.

Termin składania ofert:
a)

Ofertę należy składać na adres Zamawiającego: Środa XXI Sp. z o.o., Plac
Zamkowy 1, 63-000 Środa Wielkopolska, do dnia 15 grudnia 2016 r. godz.
10.00;

b)

Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie lub wycofać oferty po
upływie terminu składania ofert.

7.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 grudnia 2016 r. godz. 10.15; w siedzibie

Zamawiającego tj. Plac Zamkowy 1, 63-000 Środa Wielkopolska,
a)

Otwarcie ofert jest jawne.

b)

Przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.

XIII.

Opis sposobu obliczenia ceny
1. Podana w ofercie cena ofertowa będzie ceną ryczałtową i będzie uwzględniała
wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowała wszelkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami
realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Cenę ofertową należy wyliczyć wg kalkulacji własnej. Cena ofertowa powinna
obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej
SIWZ, zgodnie z SIWZ, w szczególności zgodnie z treścią załącznika nr 5 i
postanowieniami umowy. Cena ryczałtowa zawierać będzie również koszty prac
nieujętych w opisie przedmiotu zamówienia, a których wykonanie niezbędne jest dla
jego prawidłowego wykonania.
3. Przy ustalaniu ceny oferty należy ująć wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca w
celu wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.
4. Ustalona w umowie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna,
niezależnie od ponoszonych przez Wykonawcę kosztów realizacji zamówienia. Za
sposób przeprowadzenia kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada
wyłącznie Wykonawca.
5. Zamawiający poprawia w ofercie :
 oczywiste omyłki pisarskie,
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 oczywiste

omyłki

rachunkowe,

z

uwzględnieniem

konsekwencji

rachunkowych dokonanych poprawek,
 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona
6. Cenę ofertową należy podać w PLN wraz z obowiązującym podatkiem VAT, z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały
we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
XIV.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli
przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający
wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej
ważnego
Po stwierdzeniu ważności oferty ostatecznej, Zamawiający dokona jej oceny w oparciu o
następujące kryteria:
Kryterium oceny i jego waga:

1.

L.p.

KRYTERIUM

WAGA

1.

Cena

90 %

2.

Termin realizacji

10 %

Powyższe oznacza, że Zamawiający, jako najkorzystniejszą ofertę wybierze tę,

która przy spełnieniu wszystkich zawartych w SIWZ warunków, zawierać będzie
najkorzystniejszy bilans kryterium „Ceny” oraz kryterium „Okres rękojmi i gwarancji”
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2.

Sposób przydzielania punktów w kryterium Cena.

Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru
C = (Cmin / Cbad) x 90
gdzie:
C

– ilość punktów dla kryterium: Cena

Cmin

– najniższa cena zamówienia brutto

Cbad

– cena brutto ocenianej oferty

3.

Sposób przydzielania punktów w kryterium „Termin realizacji”

T = [Tmin/T(bad)] x 10
gdzie:
T

– ilość punktów dla kryterium: Termin realizacji

Tmin – najkrótszy Termin realizacji zadania
T (bad) – Termin realizacji zadania ocenianej oferty
Termin realizacji zadania nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zawarcia umowy oraz dłuższy
niż 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Ocenie zostanie poddany Termin realizacji objęty niniejszym postępowaniem, który nie może
być krótszy niż 7 dni od dnia zawarcia umowy oraz dłuższy niż 14 dni od dnia zawarcia umowy,
podany przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym”.
Wykonawcy zobowiązani są do określenia Terminu realizacji zadania w dniach. Najdłuższy
Termin realizacji zadania nie powinien przekraczać 14 dni.

4.

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby

punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach uzyska największą liczbę
punktów PKT.
PKT = C + T
gdzie:
Pkt - całkowita liczba punktów przyznana ofercie
C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena”
T - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Termin realizacji”
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6.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
XV.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
ofert w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta

zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację
zamówienia, są zobowiązani przyjąć pisemne porozumienie wszystkich Wykonawców.
W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani
przedstawić

Zamawiającemu

stosowną

umowę

regulującą

współpracę

tych

wykonawców.
2.

Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania
działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami
wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia
oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku
równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub
funkcjonalności,
4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali
zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,
5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,
6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
7) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
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3.

W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w

ust. 2 pkt 2 niniejszego działu SIWZ, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody
przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.
4.

Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 5-7

niniejszego działu SIWZ, na stronie internetowej.
5.

Umowę zawiera się w trybie zgodnym z Działem IV ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie wymaga wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy.
6.

Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony odrębnym

pismem o terminie i miejscu zawarcia umowy.
7.

W celu zawarcia umowy uprawniony przedstawiciel wykonawcy, który oferta

została wybrana jako najkorzystniejsza, powinien zgłosić się w siedzibie Zamawiającego
w terminie wyznaczonym w piśmie skierowanym bezpośrednio do niego, przy czym
w/w termin nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny
sposób
8.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed

upływem terminów, o których mowa w ust. 7 niniejszego działu SIWZ, jeżeli w
postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub w
postępowaniu upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego
wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub
postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
9.

W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do

czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowania
odwoławcze.
10.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy

w sprawie zamówienia publicznego, 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.
11.

Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w

sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w
Biuletynie Zamówień Publicznych.
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XVI.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy
albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim
umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
1.

Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa zostanie
zawarta w formie pisemnej.

2.

Umowa

zostanie

zawarta

z

uwzględnieniem

wymagań

i

warunków

zamawiającego zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i
ofercie.
3.

Oferta Wykonawcy oraz SIWZ stanowi integralną część umowy.

4.

Umowa nie może być sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych,
istotnymi postanowieniami umowy zawartymi w SIWZ.

5.
XVIII.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w

toku postępowania o udzielenie zamówienia
1.

Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeżeli mieli lub mają interes w uzyskaniu

danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
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.
3.

Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) określenia warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego;
d) opisu przedmiotu zamówienia;
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.

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.
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5.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6.

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.
7.

Odwołanie wnosi się 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 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
8.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.
9.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w

terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia.
10.

W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może
przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.
11.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg

terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
12.

Zamawiający przesyła niezwłocznie nie później niż w terminie 2 dni od dnia

otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści SIWZ lub ogłoszenia o
zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej: www.sroda21.eu
wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego

27/33

13.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w

terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę do której
przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyć strony, do której
przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się niezwłocznie
zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
14.

Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia doręczenia go Prezesowi

Izby. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz został
uiszczony wpis.
15.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego

przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie
7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi.
16.

W

pozostałych

sprawach

nieuregulowanych

w

SIWZ,

dotyczących

w

szczególności środków ochrony prawnej stosuje się przepisy ustawy PZP.
XIX.

Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień częściowych.

XX.

Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę

ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XXI.

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust.
1 pkt 6, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.

XXII.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki,
jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny,
jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

XXIII.

Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.sroda21.eu
Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: biuro@sroda21.eu
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XXIV.

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone

rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje
rozliczenia w walutach obcych
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia
związane z realizacją zamówienia publicznego, o którym mowa w niniejszej SIWZ,
dokonywane będą w PLN.
XXV.

Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
XXVI.

Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający

przewiduje ich zwrot
Zmawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXVII.

Informacja nt. wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a

Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3 a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga
by wszyscy pracownicy wykonujący przedmiot zamówienia byli zatrudnieni przez
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
XXVIII.

Informacja nt. wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4

Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z
realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.
XXIX.

Informacja

o

obowiązku

osobistego

wykonania

przez

wykonawcę

kluczowych części zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia
zgodnie z art. 36a ust. 2;
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
XXX.

Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są

roboty

budowlane,

których

niespełnienie

spowoduje

zgłoszenie

przez

zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli zamawiający
określa takie wymagania
Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, a których niespełnienie spowoduje zgłoszenie odpowiednio zastrzeżeń lub
sprzeciwu, zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
XXXI.

Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są
dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub
usług,

nie

podlegają

obowiązkowi

przedkładania

zamawiający określa takie informacje
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zamawiającemu,

jeżeli

Zamawiający nie określa w SIWZ warunków, jakie muszą spełniać umowy o
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na
wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania
zamawiającemu.
XXXII.

Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy
w sprawie zamówienia na roboty budowlane, jeżeli zamawiający określa taką
wartość, zgodnie z art. 143a ust. 3
Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie
zamówienia na roboty budowlane, jeżeli zamawiający określa taką wartość, zgodnie z
art. 143a ust. 3.

XXXIII.

Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych
lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art.
10a ust. 2
Zamawiający nie przewiduje możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie
w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.

XXXIV.

Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a;
Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia standardów jakościowych
odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia celem
stosowania normy, o której mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp.

XXXV.

Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub

maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu
samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do
ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w
przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień częściowych.
XXXVI.

Dynamiczny system zakupów

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
XXXVII.

Zaliczki

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
XXXVIII.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający
przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w
następujących przypadkach:
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1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian
samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
2) dopuszczalne jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na
przedmiot świadczenia,
3) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących
przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu
prawnego,
4) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami
wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie
okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego np. konieczność
przesunięcia terminu przekazania miejsca realizacji zamówienia, udzielenie zamówień
dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia
podstawowego, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. np.
kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie
przedmiotu umowy, przedłużający się czas trwania procedur administracyjnych,
tymczasowy brak środków finansowych na realizację przedmiotu umowy itp. pod
warunkiem, że nie zależą od Wykonawcy,
5) dopuszczalna jest zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz sposób wykonywania
przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana
spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, np. zmiana dokumentacji projektowej, zaistnienie warunków faktycznych w
miejscu realizacji zamówienia, wpływających na zakres lub sposób wykonywania
przedmiotu umowy tj. np. kolizje z sieciami infrastruktury itp.
6) dopuszczalna jest zmiana personelu Wykonawcy wskazanego w umowie jeżeli wystąpiła
konieczność zmiany personelu Zamawiającego lub Wykonawcy, wymienionego w umowie
(choroba, śmierć, inny wypadek losowy) pod warunkiem, że nowy personel posiadał
będzie co najmniej równorzędne doświadczenie i kwalifikacje, co personel zastępowany.
7) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami
wprowadzenia takiej zmiany w przypadku, jeżeli powstaną okoliczności będące
następstwem

działania

organów

administracji,

w

szczególności:

przekroczenie

zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji itp.,
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień
na skutek błędów w dokumentacji projektowej, a okoliczności te uniemożliwią wykonanie
przedmiotu umowy na warunkach określonych w dokumentacji przetargowej,
8) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami
wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy powstały
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konieczne zmiany technologiczne, w szczególności konieczności zrealizowania projektu
przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych niż wskazane w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań
groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
9) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami
wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy doszło do
kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty lub
Zamawiającego inwestycjami, przy czym zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian
koniecznych powodujących uniknięcie kolizji.

XXXIX.

Informacja o podwykonawcach
1.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców.
3.

Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia

wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie
roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach
danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym
okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
4.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego

zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany
wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5.

Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w

trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie,
o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
6.

Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą

podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
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7.

Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.

8.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia

wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
XL.

Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych.

XLI.

Załączniki
Załącznik 1:

Formularz ofertowy.

Załącznik 2:

Oświadczenie wykonawcy z art. 25a ust. 1 dotyczące spełniania

warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik 2a:

Wykaz robót budowlanych.

Załącznik 3:

Oświadczenie wykonawcy z art. 25a ust. 1 dotyczące przesłanek

wykluczenia z postępowania.
Załącznik 4:

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

/informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
Załącznik 5:

Dokumentacja projektowa.

Załącznik 6:

Wzór umowy.

Środa Wielkopolska, dnia 1 grudnia 2016 r.

ZATWIERDZAM

Prezes zarządu

Joanna Marusik
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