polo2onym no Erenie
Remont polegohcy na wymionle bmm garozowych w budynku F (goro2)'
przy
Piotto Borcwego 74"
u!,
lMGw-PtB w Krokowie
Oznaczenie sprawy; ZP 17l20t7lOKk

zwana dalej w skrdcle

"slWZ,

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.:

(gorai),
,,Remont polegaigcy na wymionre brdm gqroiowych w budynku F
poloionym nq terenie \MGW'P\B w Krokowie przy ul. Piotro Borowego 74"

euro
kt6rego szacunkowa wartosd nie przekracza wyraionej w zlotych r6wnowartosci kwoty: 5 225 000,00

w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421148-3 Instalowanle bram
2542OOOO-7 Robow

Termin skfadania ofert:
Termin otwarcia ofert:

w

sprawach nieuregulowanych

do dnia 6 listopada 2017 r. do godzinv 10:00
6 listopada 2017 r. o Sodzinle 10:30

-

Prawo
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
(., poz. 1579) zwanej dalej ustawA oraz akt6w wykonawczych do

w slwz maiq zastosowanie pnepisy

zamiwierl pubficznych (tekst jednolity:

Dz. u. z

ZOLT

tej ustawy.

zatwierdzil:

IlyrelilorOdddrlu

Krak6w, paidziernik 2017 r.
Oznaczenle sprawy : zP 17 12A77 lOKk
Strona 1246

(gorai), poloaonym na terenie
Remont polegoiqcy no wymionie brom gordiowych w budynku F
IMGW-P\B w Krokowie pny ul. Piotro Borowego 74"

zamawiaiqcy:
lnstytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Paistwowy Instytut Badawczy
ul. Podle6na 6L
01-673 Warszawa
oddzial w Krakowie
Ul. Piotra Borowego 14
30-215 Krak6w
NIP: 525-000-88-09
REGoN: 000080507

http://www.imgw.pll
Adres do korespondencji:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Padstwowy Instytut Badawczy
ul. Piotra Borowego 14
30-215 Krak6w

-

Oddzial w Krakowie

e-mail: aneta.kiepiel-smoluch@imgw.pl

postepowanie o udzielenie zam6wienia publicznego na wykonanie w/w zadania, zwane dalej postepowaniem, iest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy'

L.

przedmiotem zam6wienia jest wykonanie zadania pn.: ,,Remont polegoiqcy na wymldnie brdm gdruiowch

wbudynkuF(gdroi,)poloionymnatercnietMGw.PtBwKmkowieprzyul.PiotraBorowegol4,'.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2542OOOO-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanei oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421148-3 Instalowanie bram
p,Edmiotu mmdwienid.
Szczeg6fowy opis przedmiotu zam6wienia znajduje siq w zalqczniku nr 2 do slwz-opls
technicznego.
dialogu
przygotowany
zastosowania
bez
przedmiotu
zostal
zam6wienio
Opis
ZamawiajEcl nie dopuszcza moiliwoSci skladania ofert czq6ciowych.
zamawiajqcy nie dopuszcza moiliwosci skladania ofert wariantowych'
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zam6wiei, o kt6rych mowa w art.67 ust. l pkt 7) ustawy.

zamawiajqcy nie przewiduje aukcji elektronicznei.
Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
zamawiajqcy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakup6w'
Oznaczenie sprawy: ZP/7 /2077 /OKk
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potoaonym no terenie
Remont potegoiqcy no wymionie brom goroiowych w budynku F (gdmi),
lMGw-PtB w Krokowle pny ul. Piotm Borowego 74"
Zamawiaj4q niedokonuje zastrzeienia, o kt6rym mowa w art. 36a ust. 2 ustawy'
11. zamawiajac.y nie przewiduje wymagarl, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 4 ustawy'
os6b
o
72. Zamawia]icy wymaSa zatrudnlenla przez wykonawcq lub podwytonawcg na podstawle umowy Prac€
wykonuiqcych czynno6ci w zakresie realizacji zam6wienia.

10.

wykonawca iest zobowiezany wskazad

te

czesci zam6wienia, kt6rych wykonanie zamierza powierryd

podwykonawiom, i poda6 firmy podwykonawc6w. Przed wystqpieniem do wykonania zam6wlenia, Wykonawca
Lqdzie zobowiqzany podad, o lle bedq jui znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawc6w ios6b do kontaktu z nimi, zaangaiowanych w roboty budowlane. wykonawca zawiadomi
LmawiajQcego o wszelkich zmianach danych, o kt6rych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
p6inieisrym okresie
zam6wienia, i takte przekaie informacje na temat nowych podwykonawc6w, kt6rym w

t4.
15.

1.

zamierza powierryd realizacjq rob6t budowlanych.
zamawiaiEcy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zam6wienia'
zamawiajAc,y nie przewldule zastosowania procedury, o kt6rej mowa w art' 24aa ust' 1 ustawy'

Przedmiot zam6wienia naleiy zreallzowad do dnia 22 Srudnia 2017 r.

o udzielenie zam6wienia mogq sle ubiegad wykonawcy, kt6rzy:

1)
2)

nie podlegajq wykluczeniu;
spelniaja warunki udzialu w postqpowaniu dotyczAce:

a)

b)
c)

kompetencii lub uprawniefi do prowadzenia okreslonei dziafalnosci zawodowej, o ile wynika to
z odrebnych przepis6w - zamawlalacy nle okresla warunku w tym zakresle,
sytuacji ekonomicznei lub finansowei - tj. Wykonawcy, kt6rry posiadaiA ubezpieczenie od
odpowledzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzonei dziafalnoSci zwiqzanei z przedmiotem
zam6wienia na sume nle mnlelsze nli 100 mo,(xl rl (PtlU,
zdolno6ci technicznej lub zawodowej

-wykonawcy,kt6rzywykona|iniewczesnieiniiwokresieostatnich5|atprzedup|ywemterminu
skfadania ofert, a jeteti okres prowadzenia dzialalnosci iest kr6tsry - w tym okresie - co naJmnleJ
btam garalowych lub
ledn? robote budowlanl obeimuiQct swoim zakresem remont I wymlane
podobnych, przy czym zamawiajqcy wymaga, aby wartos€ kaidej roboty budowlanei wynosila co
naimniej 80 000,00 zl brutto (PtN)
- wskaia, ie majA skierowanQ do realizacji zam6wienia

klerownlka rob6t budowlanych

-

co natmniel I osobe na stanowlsku
musi posiadad uprawnienia budowlane bez ograniczef do

klerowania robotaml budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadajace im

waine uDrawnienia budowlane wydane na podstawie przepis6w obowiazuiacych w dacie

ich

wydania.
wykonawca moie, w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udziafu w Postqpowaniu, w stosownych sytuacjach
oraz w odniesieniu do konkretnego zam6wienia lub jego czqsci, polegad na zdolnotciach technicznych lub
prawnego
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, niezaleinie od charakteru
lub
ekonomicznei
polega
flnansowej
na
sytuacji
tqczqclch go z nim stosunk6w prawnych. Wykonawca, kt6ry
innych podmiot6w, odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowiazaf siq do udostqpnienia zasob6w, za
szkodQ poniesiona przez zamawiaiqcego powstala wskutek nieudostepnienia
nieudostepnienie zasob6w nie ponosi winy.

Oznaczenie sprawy:.
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(goraZ)' poloAonym no terenie.
Remont potegdiqcy na wymianie brum goroiowych w budynku F
,MGW-P\B w Krokowie przy ul. P'ntro Borowego 74"

3.zamawiajqcyoceni,czyudostepnianewykonawcyprzezinnepodmiotyzdo|noscitechn|czne|ubzawodowelub
przez wykonawce spelniania warunk6w
ich sytuacla finansowa lub eLnomiczna, pozwalaiq na wykazanie
udzia|uwpostqpowaniuorazzbada,czyniezachodzQwobecteSopodmiotupodstawywyk|uczenia,okt6rych

mo*. * .it. 24ust. 1 pkt 13)-22) oraz w art. 24 ust' 5 pkt 1), 2), 4) i pkt 8) ustawy'
4.wodniesieniudowarunk6wdotyczqcychwyksztalcenia,kwa|ifikacjizawodowychlubdoswiadczenia,

jesli podmioty te zrealizujQ roboty budowlane'
wykonawcy mogQ polega6 na zdolnosciaih innych podmiot6w,

5.

do realizacii kt6rych zdolnogci te sq wymagane.

lub flnansowa podmiotu, o kt6rym mowa
Jeieli zdolnosci techntczne tub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna
postepowaniu lub zaide wobec tych
w ust. 2, nle potwierdzA spelniania przez wykonawcq warunk6w udzialu w
przez
podmiot6w podstawy wykluczenia, zamawiajEcy zaiada, aby wykonawca w terminie okreslonym
ZamawiajqceSo:
zastqpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

1)
2)

6.
7.
8.

zobowiezal siq

do osoListego wykonania odpowiedniei czeSci zam6wienia, ieieli wykaie

zdolno{ci

mowa w ust' 2'
techniczne lub zawodowe lub sytuacjq finansowq lub ekonomicznq' o kt6rych
zam6wienia'
Wykonawcy moga wsp6lnie ubiegad sie o udzielenie
nie posiada wymaganych zdolnoSci'
zamawiajQcy moze na taloym eiapie postepowania, uzna6, ie wykonawca
inne PrzedsiQwziQcia Sospodarcze
w
wykonawcy
zawodowych
iaiJi ,rrrrg.io,,"rni" ."robiw technicznych lub
zam6wienia'
wykonawcy moie mleC negatywny wplyw na realizacje
postepowaniu' beda podlegad wvkluczeniu
Wykonawcy, K6rzy nie wyk;tq ;pinienia warunk6w udzialu w
z udzialu w Postepowaniu'

9'zamawiajqclwykluczyzpostepowaniaWykonawc6w,jeie|istwierdzi,iezachodzqwobecnichpodstawy
wykluczenia, o kt6rych mowa w art.24 ust. l pkt 12)-23) ustawy'

10.

U.

Zamawiajlcy moie wykluczyc Wykonawcq na kaidym etapie postqpowania'
24 usL 4 ustawy'
Ofertq Wykonawcy wykluczonego ZamawiaiQcy uma za odrzucono zSodnie z art'

l.Pozaprzypadkamiwyk|uczenia,dokt6rychodwo|ujesiqzapiszawartywRozdz.Vust.g,zamawiajqcywvk|uczy
z

postqpowania wykonawcq:

1j

w

stosunku

do K6rego otwarto likwidacjq, w zatwierdzonym przez sqd ukladzie w

postepowaniu

restrukturyzacyjnymjestprzewidzianezaspokojeniewierzycie|iprzez|ikwidacjeiegomajqtku|ubsad
mala 2015 r' - Prawo
zarzEdzil likwidacjQ jego maiatku w trybie art 332 ust l ustawy z dnia 15
restrukturyzacyjne (oz. u. z 26iS r.,

po

2.978, !259,1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r., poz.615)lub kt6rego

uPadloseodoszono,zwyjetkiemwykonawcy,K6ryPoog|oszeniuupad|o3cizawar|uk|adzatwierdzony

port"no*i"ni".

prawomocnym

,qdu, iezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierrycieli przez likwidacje

majEtkuupadteso,chybaiesadzarz4dzillikw|dacjqjegomajqtkuwtrybieart.366ust.lustawyzdnia2S
!259 i !844 orazz20L6 r.'po..
futego 2oo3 r. prawo upadtoiciowe (Dz. u. z 2015 r., po2.233,978, 1166,

-

z)

51s);

jego uczciwoge' w
tt6ry w sposdb zawinlony powainie naruszyl obowlqzki zawodowe' co podwaia

niedbalstwa nie wykonal lub
szczeg6lno(cl, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dzlafania lub raiacego

niena|eiyciewykonalzam6wienie,cozamawiajacyjestwstaniewykazadzapomocastosownychsrodk6w
dowodowYch;

3)kt6ry,rpnry"rynleiEcychpojegostronie,nlewykonalalbonienaleiyciewykonalwistotnymstopniu

zawartq z zamawiajqcym, o
wczegniejsze umowq w sprawie zam6wienia publicznego lub umowq koncesii,

lub
K6rvm mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1)-4) ustawy, co doprowadzilo do rozwiEzania umowy

4}

zasqdzenia

odszkodowania;

spo|eczne |ub
kt6ry naruszyl obowiQzki dotyczQce p|atnosci podatk6w, op|at |ub sk|adek na ubezpieczenia

zdrowotne,cozamawiajacyjestwstaniewykaza6zapomocqstosownychJrodk6wdowodowych,
ie wvkonawca dokonal
z wyiQtkiem przypadku, o iiOtyt to*" w atl' 24 ust' 1 pkt 15) ustawy, chyba
p|atnogcina|einychpodatk6w,oplat|ubsk|adeknaubezpieczeniaspo|eczne|ubzdrowotnewraz
zodsetkamiIubgrzywnamiIubzawar|wiaiqceporozumieniewsprawiesp|atytychnaleinoSci.
oznaczenie sprawy izPlT 12017loKk
Strona 4 z
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(gardZ), polo^onym nd terenie
Remont potegaiqcy na wymionie brom gardtowch w budynku F
IMGW-P\B w Kmkowie pny ul. Piotro Borowego 74"

2'wzakresieobjqtympostanowieniamiust.l,zapisyzawartewRozdz.Vust.loillstosujesieodpowiednio.

stanowtqce
wykonawca jest zobowiazany zalaczyd do oferty aktualne na dzie6 skladania oleft olwladczenle
postQpowantu
w
udzlolu
warunkl
oroz
spetnto
wyktuczenlu
pot*nAnni, 2e Wkonawca nle wdtega
formularz oswladczenia stanowi zal?cznlk nr 5 do slwz'
istnienia wobec nich
Wlkonawca, kt6ry powoluje siq na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku
warunk6w udzialu
jakim
ich
zasoby'
powofuje
na
sie
podstaw wykluczenia oraz spefniania, w zakresie, w
ust' 1'
w
mowa
o
K6rym
oiwiadczeniu,
w postepowaniu, zamieszcza informaciq o tych podmiotach w
braku
wykazania
w
celu
podwykonawcom,
wyronawca, kt6ry zamierza powierryiwykonanie czqsci zam6wienia
podwykonawcach
o
informacjq
postepowaniu
zamieszcza
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w
w oSwiadczeniu, o kt6rym mowa w ust. 1.
w przypadku wsp6lnego ubiegania sig o udzielenie zam6wienia przez Wykonawc6w, o(wiadczenie, o kt6rym
Dokumenty te
mowa'w ust. 1 skfada kaidy z wykonawc6w wsp6lnie ubiegajQcych sie o udzielenie zam6wienia.
w zakresie,
podstaw
wykluczenla,
do
bqdq potwierdzad spelnienie warunk6w udzialu w postepowaniu oraz brak
podstaw
do
postqpowaniu
oraz
brak
wlaiim taiay z wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udzialu w

-

wykluczenia.
w przypadku, o kt6rym mowa w Rozdz. V ust. 2, ti. gdy wkonawca polega na zdolnosciach lub sytuacii innych
on udowodnic zamawiajacemu, ie realizuj4c zam6wienie bqdzie dysponowaf niezbqdnymi

pou.ioto*,

musi

podmiot6w do oddania mu do
iasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnogci przedstawiajlc zobowiQzanie tych
przeddawid na
ntezbgonycn zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia. Zobowllzanie to naleiy
dyspozycji
'slf"Oanfi
sytuacii innych
lub
polegajQc
na
zdolnoiciach
Wykonawca,
czy
ofert. W celu oceny,
etapie
wykonanie
naleiyte
umoiliwiaiqclm
w
stopniu
zasobami
poimiot6w, bedzie dysponowal niezbqdnymi
gwarantuje
podmiotami
tymi
z
Wykonawcg
lsczqcy
zam6wienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
dowody na
rzeczywisty dostqp do ich zasob6w, zamawiaiacy wymaga, aby dokumenty, maiace stanowic
przedmiotowq okolicznoJd, okreglaly co najmniej:

1)
2i

zakres dostQpnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu;

zam6wienia
spos6b wyioriystania zasob6w inneSo podmiotu przez Wykonawce przy wykonywaniu

publicznego;

3) zakres i okres udzialu innego podmlotu przy wykonywaniu zam6wienia publicznego;
l.)crypodmiot,nakt6regozdo|noSciachwykonawcapo|egawodniesieniudowarunk6wudzia|uw
' postepowaniu dotyczAcych wyksztalcenia, kwalifikacii zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje robow
budowlane, kt6rych wskazane zdolno3ci dotyczq.

7.

zostalo
Niezaleinie od postanowie6 ust.5, Zamawiajacy zaleca, aby zobowiazanie, o kt6rym tam mowa,
nlezhQdnych
dyspozycll
sporzqdzone weifug zahcrnika nr 3 do SIIMZ - formularz Zobow4ania do oddanta do
zasob6w na Potneby reollzocfi zam6wlenia.
jego stronle internetowej
wykonawca, w terminie 3 dnl od dnia zamieszczenia przez zamawlajEceSo na
iniormacji z otwarcia ofert, o kt6rei mowa w Rozdz. Xl ust. 12, przekaie Zamawiajqcemu Olwladc*nle
pkt
o przynite1no1ct 1ub broku p',ynah1no1ci do tel ,amel grupy kapitolowel, o kt6r4 mowa w crt, 24 ust, 7
zit istowy - formularz oswiadczenia stanowi zallcrnik nr 4 do slwz. wraz ze zloieniem tego oswiadczenia,
wyton"rca moie przedstawid dowody, ie powiqzania z innym wykonawca nie prowadzq do zakl6cenia
konkurencli w postqpowaniu. w przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegaiqclch sie o udzielenie zam6wienia
publicznego, oswiadczenie to bqdzie zobowiqzany przekazae kaldy z Wykonawc6w'
tylko jedna
obowiqzek, o kt6rym mowa w ust. 8, nie dotyczy prrypadku, gdy w postqpowaniu zostanie zloiona

oferta.

wraz z ofertq Wykonawca winien zloiyd dokumenty lub oiwiadczenia, aktualne na dziei zloienia oferty,
potwierdzajqcych okolicznosci, o kt6rych mowa w Rozdz' V ust. 1, ti.:
w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udzialu w postepowaniu:

x)

Oznaczenie sprawy:

ZP

l7 lZ0L7 lOKk
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(gardi), poto^onym nd terenie.
Remont polegoiqcy no Wmianie brom goraiowych w budynku F
\MGW-P\B w Krdkowie przy ul- Piotro Borowego 74"

a)
b)

pkt 13)' f4) i 21)
Informacii z Kraiowego Relesttu Katnego w zakresie okre6lonym w art' 24 ust' 1
ofert'
terminu
skladania
przed
uplywem
ustawy, wystawionej nie wczesniei nii 6 miesiecy
ie
Wykonawca nie
potwierdzajqcego,
zafwiadczenla wlaSciwego naczelnika urzqdu skarbowego
za|egazop|acaniempodatk6w,wystawionegoniewczesniejnii3miesiqceprzeduplywemterminu
porozumienie
skladania ofert lub innego dokumentu potwierdzajqceSo, ie Wykonawca zawarf
zw|asciwymorganempodatkowymwsprawiesplattychna|e2no6ciwrazzewentua|nymiodsetkami
rozfoienie
lub grzywnami, w szczeg6lnosci uzyskaf przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

c)

organu'
na rity zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calo6ci wykonania decyzjiwlaSciwego
spolecznych lub
zaSwladczenla wla5ciwej terenowei iednostki organlzacytnei zakladu ubezpieczef

ie
Kasy Rolnlczego ubezpieczenla spolecznego albo innego dokumentu potwierdzajqcego'
zdrowotne,
wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub
innego
wystawionego nie wciesniej nii 3 miesi4ce przed upfywem terminu skladania ofert lub
dokumentupotwierdzajacego,iewykonawcazawar|porozumieniezw|asciwymorganemwsprawie

splattychna|elnoSciwrazzewentua|nymiodsetkami|ubgrzywnami,wszczeg6|noSciuzyska|
przewidzianeprawemzwo|nienie,odroczenie|ubroz|oienienaratyza|eg|ychp|atnojci|ub

d)
2)

wstrzymanie w calodci wykonania decyzji wtaSciwego organu,
gospodarczel,
odpisu z wlaSciwego reiestru lub z centralnei ewidencji i informacli o dzialalnoSci
potwierdzenia
braku
w
celu
lub
ewidencii,
leilli odrqbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru
pkt
1) ustawy,
podstaw wykluczenia na podstawie art. 25 ust 5

postepowaniu:
w celu potwierdzenia spelniania przez wykonawce warunk6w udziatu w

a)
'

sytuacji ekonomicznej

i

finansowej

-

dokument6w potwlerdzalqcych'

ie

wykonawca iest

z
ul".pi"".ony od odpowledzialnoSci cyr,vilnet w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiqzanej
jest
Wykonawca
ie
potwierdzajqcy'
przedmiotem zam6wienia. w przypadku, gdy dokument
z
ubezpieczony od odpowiedzialno6ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiazanej
ZamawiajEcy
przeimiotem zam6wienia okre6la kwotQ sumy gwarancyjnej wyraiona w walucie obcej,

wce|uweryfikacjispe|nianiaprzezWykonawceokres|onegowarunkuudzia|uwpostepowaniu,

ob|iczyr6wnowartosite,kwotywz|otychpo|skich(PLN)wed|ugSredniegokursuwa|utyobcei
og|oszonegoprzezNarodowyBankPo|skiwdniu,nakt6rywystawionodokumentubezpieczenia.W
nie
przypadku gdyby Narodowy Bank Polski w dniu, na kt6ry wystawiono dokument ubezpieczenia'
pierwszego
oglosif Sredniego kursu tej waluty, zamawiajEcy obliczy r6wnowartosC kwoty wedlug
Sredniegokursuteiwalutyog|oszonegoprzezNarodowyBankPo|skipodniu,nakt6rywystawiono

b)

powolany dokument ubezpieczenia.
zdolnosci technicznej lub zawodowej:

_wykazurob6tbudow|anychwykonanychniewczesniejni!wokresie5latprzedup|ywemterminu

sk|adaniaofert,ajeie|iokresprowadzeniadzia|a|no5cijestkr6tszy-wtymokresie,wrazz
podaniemichrodzaju,wartosci,daty,miejscawykonaniaipodmiot6w,narzeczkt6rychrobotyte

zostalywykonane,zza|qczeniemdowod6wokred|ajqcychczyterobotybudow|anezosta|y
wykonane nale2ycie (formularz wykazu stanowi zalqcrnik nr 5 do slwz)
podmiot' na rzecz
Powyiszymi dowodami 4 referencje badi inne dokumenty wystawione przez
przyczyny
o obiektywnym
jeieli
z uzasadnionei
kt6rego roboty budowlane byly wykonywane, a
charakterze wykonawca nie iest w stanie uzyskaC tych dokument6w - inne dokumenty'
Jeieli wvkaz, oEwiadczenia lub inne zfo2one przez Wykonawcq dokumenty budzq wqtpliwosci

zamawiajqcego,moieonzwr6ciisiqbezpojredniodow|aJciwegopodmiotu,narzeczktoreSo

roboty budowlane byfy wykonane, o dodatkowe informacie lub dokumenty w tym zakresie'
Jeieli warto6i wvkonanych rob6t budowlanych zostanie wyraiona w walucie obcej' zamawiajqcy

wceluweryfikaclispelnianiaprzezwykonawc9okreslonegowarunkuudziafuwpostepowaniu'

-

obcej
obliczy r6wnowartosd tej kwoty w zlotych polskich (PtN) wedlug Sredniego kursu waluty
gdyby
przypadku
ogloszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wszczecia postqpowania W
(redniego kursu tei waluty,
postqpowania
og|osi|
nie
wszczqcia
w
dniu
Bank
Polski
Narodowv
waluty
ZamawiajEcy obliczy r6wnowarto6i kwoty wedlug pierwszeSo Jredniego kursu tej
postqpowania'
po
wszczqcia
dniu
Bank
Polski
ogloszonego przez Narodowy
tealizacil zam6wienia publicznego
os6b skierowanych przez Wttonawcq

do

wykaz

odpowiedzia|nychzakierowanierobotamibudow|anymiwrazzinformacjaminatematich
przez nie
uprawnief niezbqdnych do wykonania zam6wienia, a takie zakresu wykonywanych
Oznaczenie sprawy
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czynnojciorazinformacjqopodstawiedodysponowaniatymiosobami(formu|arzwykazu
stanowi zalacznik nr 7 do SIWZI

Wykonawca,kt6rypo|eganazdo|nosciach|ubsytuacjiinnychpodmiot6wnazasadachokre(|onychwaft.22a
podmiot6w dokumenty wymienione w ust' 10
usiawy, UqOzie .obo*iaiany przedstawiC w odniesieniu do tych
przedstawienia
dokument6w wymienionych w ust' 10
nie formufuje natomiast obowiqzku
pkt 1):Za;awiajEcy

zam6wienia'
oo,v.tq.y.tt podwykonawc6w, kt6rym wykonawca zamierza powierzyC wykonanie cze(ci
polega'
nie bedqcych podmiotami, na zdolnosciach lub sytuacji kt6rych Wykonawca
wsp6lnik6w
w prrypaOtu wytonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sie o udzielenie zam6wienia publicznego' w tym
pod
rygorem
zobowiezani,
oni
sp6*l cywltnej, w odpowiedzi na wezwanie, o kt6rym mowa w ust. 10, bedq

pr.t

ii

wykluczenia z postqpowania, zloiyd nastQpujqce dokumenty:

w ust. 10 pit f)

potwierOzalqce brak podstaw

do wykluczenia z

udzialu

1)

dokumenty wymienione

2)

w postgpowaniu kaidego z Wykonawcow;
przez Wykonawcow warunkow
dokumenty wymienione w ust. 10 pkt 2) potwierdzajqce spelnianie razem
w
lit' a)' naleiy wskaza6' kt6ry
mowa
kt6rym
o
przy
w
dokumencie,
czym
postqpowaniu,

3)

udzialu w
z wykonawc6w zrealizowal wykazana dostawe;

dokumenty wymienione

w ust. 10 pkt 3)

potwierdzajqce,

ie

oferowane dostawy odpowiadaj4

wymaganiom okreSlonym przez Zamawiajqcego'

Polskiej, zamiast
Jeieli WykJnawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
dokument6w, o kt6rych mowa w ust. 10 pkt 1):

1)lit.a)-skladainformacjezodpowiedniegorejestrualbo,wprzypadkubrakutakiegoreiestru'innv
kraju' w ktorym
r6wnowa2ny dokument wydany przez wlaSciwy organ sqdowy lub administracyjny
Wykonawcamasiedzibe|ubmiejscezamieszkaniaIubmiejscezamieszkaniamaosoba,kt6rejdotyczy

2)

pkt 13), 14) i 21) ustawy;
informacja albo dokument, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1
ma siedzibQ lub
lit. b)-d) - sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraiu, w kt6rym wykonawca
miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ie:
zdrowotne albo ie
nie zalega z optacaniem pooiitow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub
z ewentualnymi
wraz
zawarl porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat tych naleino6ci
odroczenie lub
odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lno6ci uzyskaf przewidziane prawem zwolnienie,

a)

roz|o2enienaratyza|eg|ychp|atnoSci|ubwstrzymaniewca|ofuiwykonaniadecyzjiwiasciwego
organu;

b)

nie otwarto jego likwidacjiani nie ogloszono upadfoSci'

uit. 13 pkt 1) i pkt 2) lit. b), powinny byi wystawione nie wczesniej nii 6
L4, Dokumenty, o kt6rych
w ust' 13 pkt 2) lit' a)' powinien
miesiQcy przed upfywem terminu skladania ofert. Dokument, o kt6rym mowa
bye wystawiony nie wczegniei nii 3 miesiEce przed uplywem tego terminu'
miejsce zamieszkania ma osoba,
15. Je2eli w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania lub
zastqpuje je sie dokumentem
13'
w
ust'
mowa
kt6rych
o
kt6rej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokument6w,
os6b uprawnionych do jego
albo
osoby
ze
wskazaniem
zawierajqcym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy,
przed notariuszem lub przed
reprezentacji, tub oswiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dotyczyc, ztoione
gospodarczego wla6ciwym ze
lub
zawodowego
org"n"t rqdo*yt, administracyinym albo organem samorzqdu
tej osoby' zapis zawarty
zamieszkania
lub
miejsce
,rr!tqO, n. siedzibq lub miejsce zamieszkania Wykonawcy

,or" *

przypadku wqtpliwosci co do tre(ci dokumentu zloionego przez
w kt6rym Wykonawca
Wykonawcq, zamawiajEcy moie zwr6ci6 siq do wlasciwych organ6w odpowiednio kraju'
dokument dotyczy,
kt6rej
osoba,
ma
ma siedzibq lub miejsce zamieszkania lub mieisce zamieszkania

*

15.

urt. rq stosuje siq odpowiednio.

w

o udzielenie niezbqdnych informacji dotyczEcych tego dokumentu
majqcej miejsce
Wykonawca majqcy siedzibq na terytorium Rzeczypospolitei Polskiej, w odniesieniu do osoby
10 pkt 1) lit.
w
ust.
wskazany
zamieszkania poza terytorium Rzecrypospolitej Polskiei, kt6rei dotyczy dokument
14) i21)
1pkt
ust.
w
art.24
a) sklada dokument, o kt6rym mowa w ust. ig prt r), w zakresie okreslonym
siq
wydaje
nie
dotyczyq
mial
ustawy. Jeieli w kraju, w kt6rym miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument
przed
zloionym
takich dokument6w, zastepuje siQ go dokumentem zawierajacym oswiadczenie tej osoby

notariuszem|ubprzedorganemsqdowym,administracyjnyma|boorganemsamorzaduzawodowego|ub

siq
gospodarczego wla6ciwym ze wzglqdu na miejsce zamieszkania tej osoby. zapis zawarty w ust. 14 stosuje

przypadku wqtpliwosci co do treici dokumentu zloionego przez wykonawce, zamawiajacy
dokument
mole zwr6cii siq do wlasciwych organ6w kraju, w kt6rym miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej
dotyczy, o udzielenie niezbednych informacii dotyczqcych tego dokumentu'

odpowiednio.

w
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Jeieli wykonawca nie zloiy oSwiadczenia,

IMGW-P\B w Krakowie przy ul. Piotto Borowego 74"

o

kt6rym mowa

l

w

ust. 1,

oEwiadczerl

lub

dokument6w

ustawy, lub innych dokument6w niezbqdnych do
zawierajE blqdy lub budzq wskazane
sq
niekompletne,
pn eprowa;zenia postqpowania, oswiadczenia lub dokumenty
poprawienia w terminie pnez
uzupelnienla,
przei Zamawlajecego wQtptlwo{cl zamawiajqcy wezwie do ich zloienia,
albo konieczne byloby
podlega
odrzuceniu
siebie wskazarrym, chyba 2e mimo ich zloienia oferta wvkonawcy

potwierd;aiqcych okoliczno5ci, o kt6rych mowa w art. 25 ust'

uniewainienie PostePowania.

zamawiajqcy
Jeieli wykonawca nie zloiy wymaganych petnomocnictw albo ztoiy wadliwe pelnomocnictwa,
wykonawcl
zloienia
oferta
wezwie do ich zlo2enia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, ie mimo ich
podlega odrzuceniu albo konieczne byloby unlewainienie postepowania'

wyznaczonym przez siebie terminie wyja{nieh
dotyczqcych oswiadczed lub dokument6w, o Kdrych mowa w art' 25 ust' l ustawy'
wyioniwca nie jest zobowiqzany do zloienia o5wiadczed lub dokument6w potwierdzajqcych okolicznosci,
lub dokumenty
o K6rych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1l i 3) ustawy, jeieli zamawiajecy posiada oiwiadczenia
baz danych'
i
og6lnodostepnych
je
pomocq
bezplatnych
za
uzyskaC
dotyczqce tego wykonawcy lub moie
informatyzacii
r.
o
2005
17
lutego
z
dnia
ustawy
publicznych
w
rozumieniu
w siczegolnoici rejestr6w
dzialafnosci podmiot6w realizujecych zadania publiczne (Dz. u.z2o!4 r.,poz.lL!4 o'azz20';6r.,poz'3521.

i"r.ri.lqcy

wzywa takie Wykonawc6w, do zloienia

w przypadku wskazania

w

pod
przez wykonawce dostqpnosci oswiadczefi lub dokument6w w formie elektronicznei,

pobiera
okreslonyml adresami internetowymi og6lnodostqpnych ibezplatnych baz danych, zamawiajqcl
potneby
w
razie
lub
dokumenty.
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawce oSwiadczenia
zamawiajqcyiqdaodWykonawcYprzedstawieniattumaczenianajqzykpo|skiwskazanychprzezniego,apobranych
samodzielnie dokument6w.

WprzypadkuwskazaniaprzezWykonawcqoswiadcze6|ubdokument6w,kt6reznaidujqsiqwposiadaniu

przez zamawiajEcego zgodnie
zamawia.iqcego, w szczeg6lno{ci oswiadczei lub dokument6w przechowywanych
ust. 1 pK 1) i 3)
z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiaiacy w celu potwierdzenia okolicznoSci, o kt6rydl mowa w art. 25
ustawy, korzysta z posiadanych oswiadczei lub dokument6w, o ile sQ one aktualne'

Jeielijest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania, zamawiajacy moie na kaidym
lub dokument6w
etapie postepowania wezwad Wykonawc6w do zloienia wszystkich lub niekt6rych o6wiadczei

ie nie podlega;q wykluczeniu lub spelniajq warunki udzialu w postqPowaniu' a ieieli
nie sq jui
zachodzq uzasadnione podstawy io uznania, ie zloione uprzednio odwiadczenia lub dokumenty
potwierdzajicych,

24.

aktualne, do zloienla aktualnych oswiadczei lub dokument6w'
Jeteli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci przedmlotu zam6wienia bqdzie nastqpowaC w trakcie iego
ust' l ustawy
realizacji, wykonawca, na radanie zamawiajacego, przedstawi oswiadczenie, o kt6rym w art.25a
podwykonawcy'
Je2eli
tego
wobec
podstaw
wykluczenia
potwierdzaiqce
brak
lub o{wiadczenia lub dokumenty
wykonawca
podstawy
wykluczenia,
zachodzii
podwykonawcy
bedE
zamawiajacy stwierdzi, 2e wobec danego
czelci przedmiotu
bgdzie zobowiqzany zastqpid tego podwykonawce lub zrezySnowai z powierzenia wykonania
zam6wienia PodwykonawcY'
zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy bqdzie dotyczye podmiotu, na kt6rego zasoby wykonawca
powotnval sie, na zasadach okrejlonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spelniania warunk6w
proponowany inny
udzialu w postepowaniu, Wykonawca bqdzie zobowiqzany wykazad zamawiajqcemu, ie
podwykonawca,
na
kt6rego zasoby
je
ni2
w stopniu nie mniejszym
podwykonawca samodzielnle spefnia
Wykonawca powolywal sie w trakcie postqpowania.
powierzenie wykonania czqJci przedmiotu zam6wienia podwykonawcom nie bqdzie zwalniae wykonawcy

25. Jeieli

26.

odpowiedzialnoSci za naleiyte wykonanie zam6wienia'
podwykonawc6w jak
Wykonawca bqdzie odpowiadad za dzialania i zaniechania podwykonawc6w lub dalszych
za swoje wlasne. wykonawca bqdzie ponosii wobec zamawiaiqcego pelnq odpowiedzialnosd za zakres
zam6wienia wykonany przy pomocy podwykonawc6w lub dalszych podwykonawc6w'
Na kaide tqdanie zamawiajqcego, wykonawca bqdzie zobowiEzany udzielic na pismie wszelkich informacji

z

27.

28.

Oznaczenie sprawy:
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Postepowanie iest prowadzone w iezyku polskim'

1.

za

posrednictwem

w postqpowaniu komunikacja miqii zamawiajacym, a wykonawcami odbywa siq osobiJcie' 18 llpca 2002 r'
poJ i.. tub przy uiyciu Srodk6w komunikacji elektronlcznei w rozumieniu ustawy z dnia
oswiadczeniuuslugdrogqelektroniczne(Dz.U'z2013t',Poz'L4Z2,z2OL5r''poz'!844'z20L6r''?oz'147

2.

i61s).

plsemnel'
Wykonawca sklada ofertq pod ry8orem niewainosci w fotmle
powinien poslugiwad siq oznaczeniem sprawy
wykonawca
zamawiaiQcego
do
w korespondencii kierowanej

3.

4.

okreslonym w SlWz.
postqpowaniem naleiy kierowad na adres:
Wszelkq iorespondencje do zamawiaiAcego zwiqzanE z

InsMut Meteorolo8ll I Gospodatkl wodnei
Pafstwowy Instytut Badawcry- oddzlal w Krakowle
ul. Plotra Borowego 14, 30-215 Krak6w
e.mall: aneta.kleplel-smoluch@lmgw'pl

7.

(w postaci kr6tkiej informacii zwrotnej)
zamawlajacy iqda niezwlocznego potwierdzenia przez Wykonawcq.
elektronicznej, o kt6rych
t ttu otrryr.nL wszelkich informacji przekazanych przy uiyciu Srodk6w komunikacjlinformacji'
od niego takich
mowa w ust. 2, a na ildanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania
sa nieczytelne zamawiajacy moie
przez
Wykonawcq
przekazane
jaiiekolwiet
informacle
w prrypadku, gdy
zwr6cid sie o ich ponowne przekazanie.

OsobauprawnionqzestronyzamawiajAcegodoporozumiewaniasiqzWykonawcamljestPani:AnetaKiepielSmofuch, e-mail: aneta.kieoiel-smoluch@imqw'pl
Procedura wyjainienia tresci SIWZ:

r)wytonawcamoiesiqzwr6ci6dozamawiajaceBoowyjasnienietrescis|wz.zamawiajqcyudzie|iwyja{niei

niezw|ocznie,jednakniep6iniejniinaedntprzedup|ywemterminusk|adaniaofertpodwarunkiem,ie
nii do korica dnia, w K6rym

p6iniej
wniosek o wyjasnienie tresct siwz wplynat do zamawiajEcego nie
uptywa potowa wyznaczonego termlnu skladania ofert;

z}jele|iwnioserowyjasnienietrescis|wzwp|ynq|poup|ywieterminuskladaniawniosku,oktorymmowabez
wyiasnief lub pozostawiC wniosek
w pkt 1) lub dotyczy udzielonych wyja6nied, zamawiajacy moie udzielid
rozpoznania;

3)przedluienieterminuskladaniaofertniewp|ywanabiegterminusk|adaniawniosku,oK6rymmowawpkt

4)
'

1);

obowiazujqcq
w przyPadku rozbielnosci pomiqdzy tresciq s|Wz, a treJciq udzie|onych wyjaJnierl, lako

naleiy przyjE6 treSd pisma zawieraiqcego p6iniejsze oswiadczenie zamawiajqceSo'
wyQcznie w spos6b okreJlony w ust' 2' Nie
10. wvkonawca ma obowlQzek porozumtewai sli z zamawlajacym
a Wykonawcami' Oznacza to'
dopuszcza siq iakichkolwiek innych sposob6w komunikacji miedzy Z€mawiaj4cym
w odpowiedzi na pytania dotyczqce
ie Zamawiajqcy nie bqdzie udzielaf iidnych wyja5nien lub innych informacji
2 (np. telefonicznie).
srwz, ti"ro,n ane przez wykonawc6w w spos6b inny nii przewidziano to w ust.

ir"s.i

11.
12.

t5.

zamawiajacy nie przewiduje zebrania Wykonawcow'
zmienid tre56 slwz.
w uzasadniorry*r prrypadkach zamawiajQcy moie przed upvwem terminu sktddania ofert
iwi4zane ze sporzqdzeniem oraz zfoieniem oferty, ZamawiajAcY nie

Wykonawca poniesie wszelkle koszty

przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postepowaniu'

1.

zamawiajqcy nie iEda od Wykonawc6w wniesienia wadium'

Oznaczenie sprawy:
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WvkonawcajestzwiEzanydoup|ywuterminu30dni,przycrymbiegterminuzwiazaniaofertqrozpoczyrrasiqwlaz
z uplywem terminu skfadania ofert.
przedluiyd termin zwiqzania oferte, z tym, ie
wyt<onawca, samodzielnie lub na wniosek zamawiaiqcego, moie
zwiqzania ofertE' zwr6cic siq do
zamawiajacy moie tylko raz, co najmniej na 3 dnl przed uplywem terminu
nie dluisry jednak nii 60 dnl.
wyronawc6w o wyraienie zgody na przediulenie tego terminu o o:naczony okres

oilewadiumbytowymagane,przed|uienieterminuzwiqzan|aofertajestdopuszczaInety|koziednoc.zesnym
noweSo wadium na
przedluieniem okresu wjinoSci wadium albo, jeieli nie jest to moiliwe, z wniesieniem
po wyborze
przedluiony okres zwiqzania ofertq. Jeieli przedluienie terminu zwiqzania ofertE iest dokonywane
przedtutenia dotyczy jedvnle
Lferty naliorzystniejszel, obowi4iek wniesienia nowego wadium lub lego
Wykonawcy, kt6reSo oferta zostafa wybrana iako najkorzystniejsza'

1.
2.

3.
4.

Kaidy wykonawca moie zfoiyd tylko iedna ofertq.

rresi orerty musi odpowiadad reici srwz, w
zahcrnika n. 1 do SlVn- Fomulan olerty.

szczeg6lnoSci

oferta powinna zostad sporzEdzona wedlug

w formie pisemnej'
oferta musi byi sporzadzona w iqzyku polskim i zloiona pod rygorem niewainosci
jest zobowiqzany
jqzyku
wykonawca
obcym'
w
w przypadku zaficzenia do oferty dokument6w sporzqdzonych
zatQczyd do oferty ich tlumaczenie na iqzyk polski.
zdolnoiciach lub sytuacii polega
Ogwiadczenia dotyczqce Wykonawcy i innyctr podmiot6w, na kt6rych
musza byc. zloione
podwykonawc6w
wykonawca na zasadach okreSlonych w art. 22a ustawy, oraz dotyczqce

worygina|e.Pozosta|edokumenty,tj'doku'"ntyinneniioswiadczenia,mogQbydz|oioneworygina|e|ubkopii
po3wiadczonej za zgodno$C z oryginalem.

Poswiadczeniazazgodnosczorygina|emdokonujeodpowiedniowykonawca,podmiot,naK6regozdolnosciach
|ubsytuacjipo|egawykonawca,wykonawc.ywsp6|nieubieSaiacysiqoudzie|eniezam6wieniapub|icznegoa|bo

8.

podwykonawca, w zakresie dokument6w, jakie kaidego 2 nich dotyczq'
po$wiadczenie za zgodnogd z oryginafem nastepuje w formie pisemnej lub elektronicznei'
kopii dokument6w innych nii
zamawiajacl moie iadac przedstawienia oryginatu lub notarialnie poiwladczonej
wQtpliwosci co do jej prawdziwosci.
oSwiadczenia, gdy zlo2ona kopia dokumentuj;st nieczytelna lub budzi
jest Wykonawca' musza byc
oferta wytoniwcy, a takie oswiadczenia lub dokumenty, kt6rych wystawcq
Wraz z oferta
podpisane przez Wykonawcq lub osobq,/y upowainiona/e do reprezentowania wykonawcy'
przez notariusza) dokumenty (np'
muszq byc zloione (w oryginale lub kopli potwierdzonei za zgodnogC

pe|nomocnictwo},zkt6rychwynikaprawodopodpisaniaoferty|ubewentualnie,oi|etowlajciwe,r6wniei
z kt6rych wynika powolane
innych oswiadczen lub dokument6w. Nie dotyizy io prrypadku, Sdy dokumenty,
w szczeg6lnoSci
prawo, ZamawiajAcy mote uzyskad za pomoca bezptatnych i og6lnodostepnych baz danych'
podmiot6w
dzialalno(ci
informatyzacji
r.
o
2oo5
lutego
t7
z
dnia
reiestr6w publicznych w rozumieniu usiawy
poz' 352)' Powyisze zasady stosuje siQ
,"atirrjacy.f, ,aA.nia publiczne (Dz. l)' z 2oL4 t., poz' !l!4 orcz z 2OL5 r',
jest
zdolnoiciach lub sytuacji polega
ktdrego
podmiot,
na
do olwiaicze6 lub dokument6w, K6rych wystawcQ
ubiegajqcy siq o udzielenie
wsp6lnie
Wykonawcy
Wykonawca na zasadach okreslonyctr w afi, 22a ustawy,

10.

zam6wienia publicznego lub podwykonawcy.
poswiadczania za zgodnosd z oryginalem
Postanowienia ust. 9 znajdujQ odpowiednie zastosowanie w przypadku

dokument6w,kt6rezgodniezpostanowieniamis|Wzmogazostacz|oionewkopiiposw|adczonejzazgodno3cz
oryginalem.
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(garai), poto2onym nd terenie.
Remont polegohcy nd wymianie brom gomaowch w budynku F
\MGW-P\B w Krokowie przy ul' Piotro Eorcwego 74'
w
wszelkie poprawkl lub zmiany w tekgcie oferty oraz zalqczonych do niej odwiadczeniach idokumentach,
plesloniqcie korektorem, musza byd
szczeg6lnoJci kalde przerobienie, przekreslenie, uzupelnienie, nadpisanie,
poprawki
przy kt6rych nie bqdzie takich
w
tek6cie,
lub
zmiany
parafiwane przez osobq podplsujqcq oferte.
jako
nienaniesione.
paraf, zamawiajecy bgdzle traktowal
byla polqczona w
t2. iamawiajqcy zaleca, by oferta wraz z zalqczonymi do niej oSwiadczeniami i dokumentami
stron'
ponumerowanych
jednq calosd w spos6b uniemoiliwiajQq wypadniecie kolejno
'Zateci
opakowaniu
sig, aby ofertq wraz ." rrrysiiitni zalqcznikami umiesciC w zamknietym, nieprzeiroczystym
15.
I
opisanym w
jego
zaadresowanym
oraz
uszkodzenia
uniemoiliwialqcym odczytanie zawartosci opakowania bez
firmq
Wykonawcy:
danymi
spos6b przed;iawiony w Rozdz. Vll ust. 5 stwz, a takie opatrzonym nastqpuiacymi
ze
uprawnionej
osoby
(nazwq), adresem siedziby, adresem poczty elektronicznej e-mail i numerem telefonu
na
jest
umieszczenie
r6wniei
itrony wykon.*"y do porozumiewania siq z zamawiajgcym. wskazane
opakowaniu, w K6rym znaiduie siq oferta, nastqpujecego napisu:

Instldut MeteoroloSll I Gospodatkl Wodnei
Pafistwowy Instytut Badawczy Oddzlal w (rakowle
ul. Plotra Eoroweto 14
30-215 Krak6w
OFERTA
na wykonanie zadanla

w przetartu nleogranlczonym

pn':

(goroat' poloaonym na t',rcnle
,Remont potegohcy na wymlanE bmm gordilowch w bud@ku F
\MGW-P\B w Krukowie pny uL P',otrc Borcwego 74"'
NIE OTWIERAC PRZED DNIEM

6 llstopada 2017 r' do

toddny 10:30

opisania koperty lub
14. zamawiaiacy nle ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia, iakie mogq wyniknqd z nienaleiytego
informacjl'
z
wymaganych
kt6reikolwiek
braku
opakowania, w kt6rym siq znaiduie, albo
zawierajece
wykonawca, nie p6iniej ni2 w terminie skfadania ofert, ma prawo zastrzec, !e dokumenty
nieuczciwej
przepis6w
zwalczaniu
o
rozumienlu
przedsiebiorstwa
w
iniormacle, kt6re stanowie tajemnicq
jest
ie
wykazae,
zobowiazany
przypadku
wykonawca
konturenc.ji, nie moga byl udostqpniane. w takim
pewnych
przez
wykonawce
zastrzeienia
przedsiebiorstwa.
w
razie
zastrzeione informacje stanowia tajemnicq
w spos6b
informacji jako tajemnicy przedsiqbiorstwa, jest wskazane, aby wydzielil on niezlEczonq z ofertA
np':
spos6b
w
odpowiedni
i
opisaf
trwav cigid niejawna, umiescil jq w osobnym wewnetrznym opakowaniu
pOOUtOfOM".
zastrzec
moie
nie
Wykonawca
1RZEDS1EB1ORSTWA. NtE UDOSTEPNTAC nnVU
"TNEMNiCA
informacji, o kt6rych mowa w Rozdz. xl ust. 11.

Ote.tv rnolna snaaad wylqcznie * dni -UoczEzamawiajqcego,
15:30, w mieiscu skladania ofert zlokalizowanym pod adresem:
Insq ut Meteorologll I Gospodatkl wodnel
- Pafstwowy Instytut Badawczy - Oddzlal w Krakowle

ti. od

poniedziafku do piqtku w 8odz.7:30-

ul, Piotra Borowego 14
:t{1"215 Krak6w
Pok6j - sekretariat
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2.
3.
4.
S.

Termin skfadania ofert uplywa w dniu: 6ltstopada 2017 r' o godzlnle 10:00
2, ma data I dokladna Sodzina
DecyduJqce znaczenie dla oceny zachowania terminu, o kt6rym mowa w ust.
1'
w
ust'
wplywu oferty w miejscu skfadnia ofert wskazanym
zfoione oferty mogA zostad wycofane lub zmienione przed uplywem terminu skladania ofert'
pisemnej i podpisany przez
wniosek o wycofanie lub zmiane oferty powinien zostad sporzqdzony w formie

od Wykonawcy do dokonania tej czynnoSci (w
piiemne
wykonawcq lub osobe posiadaiica
'reprezentuje umocowanie
pelnomocnilq do wniosku musi byd zalqczony oryginal
gdy wvkonawcQ
przypadku,
'petnomocniawa
pelnomocnictwo)
lub jego kopia poswiadczona przez notariusza lub osobq/y wystawiajqca/e
w zamkniqtym
zlotyd
naleiy
oraz dorqczony zamawiajqcemu pod rygorem niewainosci na pi$mie. wniosek

nieprzezroczystymopakowaniu.opisanymwsposdbwta3ciwydlaoferty,zdopiskiemodpowiednio:

5.
7.
8,

"wllCOFNtlE'lub"ZMIANAOFEBTfl,wmiejscuiterminiewfasciwymdlaskladaniaofert'
po uplywie termlnu skladania ofert'
Zamawiaiacy niezwfocznie zwr6ci wykonawcy ofertQ, kt6ra zostafa zloiona
otwarcle zfoionych ofert nastqpi w dniu: 6 llstopada 2017 r' o godzlnle 10:30

9.
10.

otwarcie zloionych ofert bqdzie mialo miejsce w siedzibie zamawiaj4cego pod adresem:

lnssut Meteorolotll I Gospodarki wodnej
Paf stwowy Ins$ut Badawcry - Oddziaf w Krakowle
ul. Plotta Eorowego 14
:ro.2l5 N.ak6w
Pok6J nr 1 (parter, naprzedw seketarlatul
wykonawc.y mogQ uczestniczyd w jawnym otwarciu ofert'
jaka zamierza pfzeznactlc na sfinansowanie
Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiaiqcy poda kwote,
zam6wienia.

11.

12.

poda do wiadomosci zebranych:
naa ty (firmy) oraz adresy Wlkonawc6w, k6rry zlolyli oferty;

Hczas otwarcia ofert zamawiajqcy

1)
2j

informacle dotyczace ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji I warunk6w
zawartych w ofertach.
informaciq z otwarcia ofert
Niezwtocznie po otwarciu ofert zamawiajqcy zamiescl na swojej stronie intemetowei
wraz z danymi, o kt6rych mowa w ust. 10 oraz w ust. 11pkt 1) i 2)'
pfatno5ci

Wartogd oferty bqdzie stanowid okreslona przez Wykonawcq cena brutto'
2.

Cena,okt6rejmowawust.t,musiuwzglQdniadwszystkiekoszty,jaklebqdziezobowiEzanyponiesC
zamawiajqcyztytu|urea|izacj|zam6wieniaIbedziecenQrycza|towEwrozumieniuart.S32ustawyzdnia23
wykonawca bedzie
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity: D2. lJ. z 2oL7 r., poz. 459.). Tym samym
mogQ wplynac na
K6re
okolicznosci,
nieuwzglednienia
ponosid skutki blqd6w w wyliczeniu ceny, wynikaiace z
cenq zam6wienia.

Ceni, uwzgtednia1qca stawkq podatku

VAI

musi byC podana w ofercie wykonawcy w ztotych polskich (PtN), liczba i

stownie,zdoKadnoddqdo2miejscpoprzecinku.Kwotyna|eiyzaokrqgledopelnycfigroszy,przyCzymko6c6wki
4.

t.

ponite, 0,5 grosza pomija sie, a kofc6wki 0,5 i wyisze zaokegla siq do l grosza'
polskich (PLN)'
wszelkie rozliczenia zwiqzane z realizacjq zam6wienia bqdq dokonywane w zlotych
podatkowego zgodnie z
obowiqzku
Jeteli zloiono ofertg 116ie1 wyb6r prowadzilby do powstania u ZamawiajAcego
przedstawionej w niei
do
pzeplsami o podatiu od to'rar6w i usfug, ZamawiajAcy w celu oceny takiej oferty dolicza
sktadajac
przepisami.
wvkonawca,
ceny podatek od towar6w i us|ug kt6ry mia|by obowiezek roz|iczyi zgodnie z tymi
powstania
u
prowadzid
do
ofertg, jest zobowiqzany poinformowae zamawiajEceso, czy wyb6r tej oferty bQdzie

z"r.riaja."goobowiazkupodatkoweso,wstazujEcnazwq(rodzaj)towarulubuslugi,kt6rychdostawalub
podatku.
S*lad..enie U4zie prowadzid dojego powstania oraz wskazujec ici warto6i bez h oty
do slwz - wz6r umowy.
5po96b zaphty i rozliczenia za realizacje zam6wienia zostav okreslone w zalaczniku nr 9
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polo2onym nd terenle
Remont poagoiqcy no wymionie brdm gomilowych w budynku F (goroi),
przy
ul. Piotro Borowego 74"
tMGw-PtB w Krokowie

przez

Zamawiajecy oceni, czy oferowane roboty budowlane odpowiadajq wymaganiom okreslonym
podstawle oferty oraz zloionych
zamawiajjcego w slwz, w szczeg6lno3 ci w opisie pnedmiotu zom6wienia, na
dokument6w'
lub
przez Wykonawcq, a wymaganych przez Zamawiajqcego, o(wiadczei

zgodniezart'STustlustawy,Wtokubadaniaiocenyz|oionychofertzamawiaiqcymoieiadacod
Wykonawc6w wyiaSniefi dotyczacych treici zfoionych ofertZamawiajecy poprawia w ofercie:

1)

oczywiste

omlki

pisarskle,

w

szczeg6lnogci

jeieli cena podana liczba nie odpowiada cenie

podanei

slownie,Przyjmujesiqzaprawidlowqcenepodanqslowniechyba,ieztregciofertywynika'iiprawidlowa
jest cena Podana liczba;

2)oczywisteomy|kirachunkowe,zuwzS|ednieniemkonsekwencjirachunkowychdokonanychpoprawek;
3) inne omlki poleSajqce na niezgodno(ci oferty 2 slwz niepowoduiqce istotnych zmlan w treJci oferty

niezwlocznie zawiadamiajac o tym Wykonawcq, kt6rego oferta zostafa poprawiona'
o
zamawiajacy, po dokonaniu zgodnie z art.87 ust.2 pkt 3) ustawy poprawki omylki w ofercie izawiadomieniu
poprawienie
tej
na
zgody
przez
Wykonawce
na
wyraienie
3
dni
tym wyionawcy, kt6ry ie zlotyt, oczekuje
zgody
omylki. Brak odfowiedzl od Wykonawcy w wyznaczonym terminie zawierajEcej informacjQ o wyraienlu
na
oferty
jej
odrzuceniem
jako
bqdzie
skutkowad
brak,
co
potraktowany
lub tei o jej nie wyraleniu moie zostad

-

moq/ art. 89 ust. 1 pkt 7) ustawy.

przedmiotu
Jeieli zaoferowana cena, lub jej istotne czesci skladowe, wydadzQ siq raiEco niskie w stosunku do
przedmiotu
zam6wienia
wykonania
zam6wienia i bqda budzid watpliwosci zamawiajaceSo co do moiliwosci
przepis6w'
zgodnie z wyma;aniami okiellonymi przez zamawiajqcego lub wynikajqcymi z odrebnych
ceny' w
wyliczenia
dotyczqcych
zimawiajecy zwr6ci siq o udzielenie wyjasniei, w tym zloienie dowod6w
szczeg6lnosci w zakresie:

1}oszczednoScimetodywykonaniazam6wienia,wybranychrozwiqza6technicznych,wyjqtkowo

proieKu
sprzyj;iqcych warunk6w wykonywania zam6wienia dostepnych dla Wykonawcy, oryginalnoici
od
niisza
Wykonawcy, koszt6w pracy, kt6rych wartoEd przyjeta do ustalenia ceny nie moie bye

m|nimalnegowynagrodzeniazapracea|bominima|nejstawkigodzinowejusta|onychnapodstawie

przepis6w ustawy z dnia 10 paidziernik a 2oo2 r. o minimalnym wynaSrodzeniu za pracq (Dz. U. z 2Ot5 r.,
poz. 2oo8 oraz z ?016 r., Poz. 1255);
2l pomocy publicznei udzielonej na podstawie odrqbnych przepis6w;
wynikajqcym z przepis6w prawa pracy i przepis6w o zabezpieczeniu spolecznym, obowiEzujqcych w
3)
miejscu, w kt6rym realizowane jest zam6wienie;
wynikaiQcym z przepis6w prawa ochrony Srodowiska;
powierzeniawykonaniaczq6cizam6wieniapodwykonawc'y.
w prrypadku, gdy cena calkowita oferty bedzie niisza o co naimniei 30% od:
wartoJci iam6wienia powiqkszonej o naleiny podatek od towar6w i uslug; ustalonej przed wszczqciem
postqpowania zgodnie z art.35 ust. 1i2 ustawy lub Sredniej arytmetycznej cen wszystkich zlotonych ofert,
zamawiajecy zwr6ci siq o udzlelenie wyjasniei, o kt6rych mowa w ust. 5, chyba, ie rozbietnoji bqdzie
wynikaC z okollczno6ci oczywistych niewymagajAcych wyjasnienia;

4)
5)

1)'

2)

7.

w

wartosci zamdwienia powiekszonej

o

naleiny podatek od towar6w

i

uslug, zaktualizowanej

z

uwzglednieniem okolicznoSci, kt6re nastqpiv po wszczeciu postqpowania, w szczeg6lnosci istotnej zmlany
5.
cen rynkowych, ZamawiajEcy bQdzie m6gf zwr6ci€ siq o udzielenie wyiaSnie6, o kt6rych mowa w ust.
bedzie
ceny
niskiej
raiaco
nie
zawiera
prrypadku, o kt6rym mowa w ust. 5, obowiazek wykazania, ie oferta

spoczywai na wykonawcl. zamawia.iEcl odrzuci ofertq wykonawcy, kt6ry nie udzieli wasniefi lub ieieli
w
dokonana ocena wyjasnieii wraz ze zloionymi dowodami potwierdzi, ie oferta zawiera raiqco niskq cene
stosunku do przedmiotu zam6wienia.
zamawiajqcy odrzuci ofertq, jeieli:
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jest niezgodna z ustawE;
lel tre6d nie odpowiada trescislwz,

1)

?I

z

zastrzeieniem art' 87

]"j Aoieni" stanowi czyn nieuczciwej konkurencji

w

ust

2 pkt 3) ustawy;

rozumieniu przepis6w

o

zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji;
zawiera ra2qco niskQ cene w stosunku do przedmiotu zam6wienia;
postqpowaniu o udzielenie zam6wienia;
zostala zloiona przez wykonawcq wykluczonego z udzialu w
zawiera bfedy w obliczeniu cenY;

4)

6l

na poprawienie omylki,
wykonawci w terminie 3 dni od dnia dorqczenia zawiadomienia nie zgodzil siq
k6rej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy;

7l

o

przedluienie terminu zwiAzania ofertq;
wykonawca nie wyrazil zgody, o kt6rej mowa w art' 85 ust' 2, na

8)
e)

wadiumnlezostalowniesioneluozostafowniesionewspos6bnieprawidlowy'jeielizamawiajqcyiqdaf

10)

wniesienia wadium;
przez zamawiaiqcego;
oferta wariantowa nie spelnia minimalnych wymaga6 okreslonych

11)

jeiprzyjecienarusza|obybezpieczeistwopub|iczne|ubistotnyinteresbezpieczeistwapaistwa,atego

Lerplecretistwa tuU interesu nie moina zagwarantowad w inny spos6b;
12) jest niewaina na podstawie odrebnych przepis6w'
zamawiajqcy dokona wyboru
Ocenie beda podlegaty wyfqcznie oferty niepodlegaiEce odrzuceniu'
najkorzystnieiszei oferty w oparciu o nastqpujqce kryteria:
Waga

Kryterium

Lp.

700%

Cena

L.

Maksymalna

liczba punkt6w
100 pkt

Dlapor6wnaniaofertzostaniewziQtepoduwagekryteriumceno-cenaoferty'okt6rejmowawRozdz'Xllust'
1 StWZ;

Liczbe punkt6w przyznane kaidej

z

ocenianych ofert

w

kryterium "Cena" Zamawiajqcy ustali wedlug

nastepujQcego wzoru:
C = (Cmh + Cool

x 100 pkt

gdzie:
liczba punkt6w otrzymana przez oferte ocenianE w kryterium Ceno;
C.in nainiisza zaoferowana cena sposr6d wszystkich ofert ocenianych;

C

-

Coo

- cena ofertY ocenianei.

punkt6w przyznana kaidej
tqcznie oferta moie uzyskad maksymalnie 100 pkt. zamawiaiqcy ustali liczbq
(wyliczonq wedtug podanego wzoru liczbq punkt6w
ocenianych ofert z dokladnosciE do 2 miejsc po przecinku
ponizej 0'005 punktu pominie'
zamawiajqcy zaokrqgli do pefnych setnych czesci punktu, przy czym kodc6wki
punktu)'
a kodc6wki O,oO5 punktu i wyisze zaokrQgli do 0,01
z

zamawiajacyudzie|izam6wieniaWykonawcy,kt6reSoofertazostanieocenionajakonajkorzystniejsza,tzn.
uzyska najwyiszq liczbq Punkt6w.

wiqcej ofert przedstawia taki sam
Jeieli nie moina wybra6 najkorrystniejszej oferty z uwagi na to, 2e dwie lub
sposr6d tych ofert wybiera oferte z nalniisza
bilans ceny lub kosztu i innych kryteri6w oceny ofert, zamawiaiqcy

cenq|ubnajniiszymkosztem,ajeie|izosta|yztozoneofertyotakiejsamejcenielubkoszcie,zamawiajacy
przez zamawia.iEcego ofert
wzywa wyk;nawc6w, kt6rzy zloiyli te oferty, do zloienia w terminie okreilonym
14.

dodatkowych.
ni! zaoferowane w zfoionych
wykonawcy, skfadajEc oferty dodatkowe, nie bqdq mogli zaoferowa6 cen wyiszych
ofertach.
zamawiaiacy poinformuje niezwfocznie wszystkich wykonawc6w o:
zamieszkania
1) wyborze oferty najkorzystniejszej, podajqc nazwq albo imiq i nazwisko' siedzibq albo miejsce
nazwy albo
oraz
wybrano'
oferte
kt6rego
Wykonawcy,
i adret ieielijest mieiscem wykonywania dzialalnoici
dziafalnogci
jeieli
wykonywania
miejscami
sA
i
adresy,
imiona i nazwiska, siedziby atbo m;eisca zamieszkania
kryterium oceny ofert
Wykonawc6w, kt6rzy zloiyli oferty, a tak2e punktacje przyznanq ofertom w kaldym
i lacznE punktacje;
2) Wykonawcach, kt6rzy zostali wykluczeni;
Oznaczenie sprawy I ZP /712017lOKk
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3)Wykonawcach,kt6rychofertyzostatyodrzucone,powodach.odrzuceniaoferty,awprzypadkach,oktorych
braku spetniania wymagai dotyczqcycn
mowa w art. 89 ust4 i 5'ustawy, braku r6wnowa2noici lub
wvdajno3ci lub fu nkcjon alnoici;

4) uniewainieniu Postqpowania'
16.Zamawiajqcyzamiescinaswojejstronieinternetowejstosowneogloszenieobejmujqceinformacje,okt6rych
mowa w ust. 15 Pkt 1) lub 4).
':

',!:
:.t

x:
t

t

r

:4,

:i:

tat

-'{.1'

&9

,:

...

zamawiajEcy wskaie termin imiejsce
wykonawcy, kt6rego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszq,
Niedokonanie przez

podpisania umowy' formalno5ci
podpisania umowv oraz inne, ewentualne, niezbqdne do
przez
Zamawiajacego terminie' zamawiajEcy moie uznai
w
wyznaczonym
wvkonawcq powotanych formalnoSci
za uchylanie siq przez Wykonawcq od zawarcla umowy
podpisana ze strony wykonawcy wyl4cznle przez
umowa w sprawie zam6wienia publicznego moie zostai
z dokumentem rejestrowym lub osobq we
osobq uprawnionq do reprezenrowania fuykonawcy zgodnie
w przypadku, gdy umowq ze strony wykonawcy ma
wia5ciwy spos6b umocowanq do dokonania tej czynnojci.

podpisae petnomocnit, zamawialiclrn'

nit"uy przekazai oryginal petnomocnictwa lub jego

kopie

pelnomocnictwo' z tre6ci pelnomocnictwa powinno
po(wiadczonQ przez notariusza luo osobq/y wystawiajqcq/e
podpisan'a umowy'
w sposob wyrainy wynikai umocowanie pelnomocnika do
w przypadku gdy ztoiona przez nich oferta
Wykonawcy wsp6lnie ubiegalEcy sie o udzielenie zam6wienia'
na zqdanie zamawiajacego, do przedlozenia mu
zostanie uznana za najkorzystniejsi, bqdq zobowiEzani,
przez wykonawcdw) umowy regulujqcej ich
(oryginalu lub kopii poswiadczonej za zgodnoSi z oryginalem

3.

wspolpracq.

.., sprawie ,rmAr.
zam6wien'a
od zawarcia umowY w -6.1u,i^
Jeieli Wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana' uchyla siQ
wykonania
naleivtego
zabezpieczenia
przez zamawiajacego' nie wnosi
publicznego lub, o ile Jest ono wymagane

ich
spo616d pozostalych ofert bez przeprowadzania
umowy, zamawiajq.v n,loi" ,yor.i iiertq najkorzystniejszE
l
ustawy
ust
93
w
art
mowa
ponownego badania ioceny chyba, 2e zachodzq przeslanki' o kt6rych
podpisania umowy
iterminie
mieiscu
o
Wykonawcq
zamawiajacy powiadomi wybranego
,l l
:-1 ,r,
t.

5.

:i i; i:, i:
,

.:

3::

:{:. *9:::y,1""::**:;:*;;;;,{,i,r!;'

!. ',i;' ;,Xt" :*X"":'::'*::::"*::*:":Y.::. ;:'

.,:

publicznego' zamawiajEcy 2Eda od wykonawcy' ktdrego
Przed podpisaniem umowy w sprawie zam6wienia
naleiyte8o wykonania umowy
oferta zostala uznana za najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia

3.

zabezpieczenienaIezytegowykonaniaumowystu2ypokryciuroszczefztytuluniewykonanialubnienaIeiytego
wykonania umowy, a tak2e roszczeh z tytulu rqko.imi za wady'
catkowitei podanei
natezvtego wykonania umowy w wysokoSci 10% ceny
zamawiajacy ustala zabezpieczenie
w ofercie.

W jednej lub w kilku nastqpujEcych formach:
zabezpieczenie mo2e by. znoszone Wedtug wyboru wykonaWcy
1) PieniEdzu;
ze
pore..eni"ch bankowych lub porqczeniach sp6ldzielczei kasy oszczqdnosciowo-kredytowej, z tym

zi

pieniqznym;
zobowiAzanie kasy jest zawsze zobowiqzaniem

3) GwarancjachbankowYch;
4) Gwarancjach ubezpieczeniowych;
s1 eorq..eni"ch udzielonych przez podmioty,

o kt6rych mowa w

art 6b ust 5 pkt 2) ustawy

z dnia 9

listopada 2OO0 r' o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiqbiorczoSci'
Oznaczenie sprawyt
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5.
5.
7.
8.

ZamawlajQq nie wyraia zgody na wniesienie zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy
wskazanych w art. 148 ust. 2 ustawy.

w

formach

Zabezpleczenie wnoszone w formie pieniqdza wykonawca wplaci przelewem na rachunek bankowy
0000 0@1
zamawiajqcego w Banku zachodnim wBK s.A. 14 oddziat w waGzawie pod numerem: 18 1090 1056
29514897.
Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy zamawiaiqcy przechowuje na oprocentowanym rachunku
bankowym.

gwarancii,
W przypadku skladania przez wykonawce zabezpieczenia naletytego wykonanla umowy w formie
powinna byd ona sporzqdzona zgodnie z obowiazuiQcym prawem i zawierae nastepujqce elementy:
(banku lub
Nazwq dajQcego zlecenie (Wykonawcy), beneficJenta Swarancji (zamawiajEceSo), gwaranta

1)

|nsq/tuciiubezPieczeniowejudzie|ajQclchSwarancji)orazwskazanieichsiedzib(adres6w};

2) Okreslenie wierzytelnosci, kt6ra ma byd zabezpieczona gwarancjQ;
3) Kwotq Swarancji;
4) Termin wainoici gwarancji;
5) Zobowiazanie gwaranta do nieodwolalnego i bezwarunkowego zaplacenia kwoty 8warancji na

9.
10.

u.
12.

pierwsze pisemne ledanie zamawialqcego zawierajqce oswiadczenie, ii wykonawca nie wywiqzala sie
ze swoich zobowiqzai wynikajacych z umowy.
Nie dopuszcza siq, aby gwarant uzaleinial dokonanie zaplaty od spelniania jakichkolwiek dodatkowych
warunk6w lub przedfoienia jakiejkolwiek dokumentacji przez zamawiaiacego. W przypadku gwarancii nie
zawierajecej w/w element6w badt posiadaiacej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeienia, ZamawiajQcy moie uznae,
ie Wvkonawca nie wni6sl zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy.
Wymagania, co do treJci gwarancii okreslone w ust.8 stosuje sie odpowiednio do porqczef, o kt6rych mowa w
ust. 4 pkt 2) i 5).
(Poreczyciela)
z chwila zaistnienia przypadku, o kt6rym mowa w ust. 8 pkt 5) Zamawiajqcy wystEpi do Gwaranta
z pisemnym iqdaniem zaplacenia kwoty stanowiqcej zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy. ZAdanie to
bedzie zawierafo uzasadnienie faktyczne i prawne.
podlega
Tre66 dokumentu zabezpieczenia nalelytego wykonania umowy przedstawiona przez Wykonawcq
akceptacji zamawiajqcego przed podpisaniem umowy, zamawiajQcy, maiqc na celu naleiyte zabezpieczenie

swoich interes6w, moie zglaszad uwagi do przekazanych dokument6w, a Wykonawca Jest zobowiazany do

uwzglqdnienia w terminle wskazanym przez zamawiajqcego. NieuwzSlednienie przez wykonawce w
wyznaczonym terminie uwag zgloszonych przez zamawiajQcego upowainia go do uznania, zgodnie z
Dostanowieniami Rozdzialu xlv ie Wykonawca uchyla sie od zawarcia umowy'
13. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacii umowy stosuje siq art. 149 ustawy.
14. ZamawiajAcy zwr6ci zabezpleczenie (70% wartosci) w terminie 30 dni od dnla wykonania zam6wienia i uznania
go przez zamawiajqcego za naletycie wykonane, pozostawiajqc jednoczeSnie na zabezpieczenie roszczef z
tytulu rekojmi za wady kwotq stanowiqcq 30% wysokoici zabezpieczenia. Kwota ta bedzie zwr6cona nie p6iniej
nii w 15 dniu po upfywie okresu odpowiedzialnodci Wykonawcy z tytufu rqkojmi za wady'

1.

2.
3.
4.

Umowa w sprawie zam6wienia publicznego, jakE Zamawiajqcy zawrze z WykonawcE, zostanie sporzqdzona na
podstawie lllzoru urrowy, zalecznlk nr 8 do slwz.
zamawiajacy przewlduje mo2liwosC dokonania w uzasadnionych okolicznosciach zmian postanowien umowy
zawartej z WykonawcQ w stosunku do treJci iego zobowiEzania zawartego w ofercie'
Wszelkie zmiany tresci umowy bedq wymagai pod rygorem niewainosci zachowania formy pisemnei.
przewidziana w ust. 2 moiliwosC dokonania zmian postanowief zawartej umowy obejmuje w szczeg6lnosci
sytuacje, wymienione w S 12 wzoru umowy, stanowiecego zalacznik nr 8 do SIWZ.
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postanowiei zawartej umowy
zmian, a o ile to
wprowadzenie
uzasadniajqce
na
okolicznoici
ta bqdzie musiala wskazywai
tych
okolicznosci'
istnienia
wfasciwe, zawierae takie dowody na potwierdzenie rzeczywistego
zmiany postanowief zawartej umowy nie mogq doprowadzii do naruszenia art 144 ust' l ustawy'
Ka2da ze stron umowy bedzie mogfa wystEpii z propozycjE dokonania zmian

propozycja

odplatnym, kt6rej
Przez umowq o podwykonawstwo naleiy rozumied umowq w formie pisemnej o charakterze

przedmiotem sE dostawy, uslugi lub roboty budowlane stanowiace czqsi zam6wienia publicznego, zawartq
pomiqdzy wybranym przez zamawiajqcego Wykonawcq a innym podmiotem (podwykonawca)' a takie
pomiqdzy podwykonawcq a dalszym podwykonawcq lub pomiqdzy dalszymi podwykonawcami'
Zamawia.iAcy wymaga, aby umowa o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem sq roboty budowlane:
1) zostala zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewainoici;
2) Wskazywata osobq upowainionq do pelnienia nadzoru nad realizacjq umowy o podwykonawstwo ze
strony podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

3)

4)

cze(ci zam6wienia powierzonei podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zgodny z zakresem rob6t wynikajqcym z umowy zawartej miedzy zamawiajacym a

obejmowala zakres rob6t

w

Wykonawca;

okreslafa spos6b wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo zgodnie z warunkami
wynikalqcymi z umowy miqdzy zamawiajQcym a wykonawcq, w szczeg6lno6ci zgodnie z opisem
przedmiotu zam6wienia i stanowiqcymi jego integralnq czqSd zafqcznikami;

5)okres|alaterminywykonaniarob6tprzezpodwykonawcelubda|szegopodwykonawcqwspos6b
zgodny z umowq zawarta miedzy zamawiaiqc'ym a WykonawcE;

6)

okre6lala obowiazek udziaiu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

w

odbiorach rob6t

wykonanych za ich Pomoca;

7)okrej|alawynagrodzeniena|einepodwykonawcy|ubda|szemupodwykonawcywwysokoScinie
wy2szejniiwynagrodzeniena|e2neWykonawc'lzaczqiizam6wieniapowierzonqdorea|izacji

8)

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
na temat
Okre6lata obowiqzek udzielania zamawiajqcemu, na kaide jego 2Qdanie, wszelkich informacji
podwykonawc6w.
podwykonawc6w lub dalszych

o
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowle
podwykonawcv
lub
Wykonawcy,
dorqczenia
dnia
dni
od
podwykoniwstwo nie moie byd dfuiszy nii 30

lub rachunku potwierdzajqcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
o
dalszemu podwykonawcy dostawy, uslugi lub roboty budowlanej' Nie dopuszcza siQ' aby umowa
podwykonawstwo,kt6rejprzedmiotemsqdostawy,uslugi|ubrobotybudow|ane,zawieralaiakieko|Wiek

dalszemu podwykonawcy faktury

postanowienia uzaleiniajqce wyplatq wynagrodzenia naleinego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
podwykonawcy lub
od uprzedniego uzyskania wynagrodzenia, odpowiednio, od zamawiajEcego, Wykonawcy,
dalszego podwykonawcy.
podwykonawstwo'
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzaj4cy zawrzei umowq o
publicznego,
zam6wienia
realizacjl
kt6rej przedmiotem sA roboty budowlane, bqdzie zobowiqzany, w trakcie
zobowiEzany
podwykonawca
bqdzie
przedioiyi ZamawiajEcemu proiekt tej umowy, a podwykonawca lub dalszy
projektem umowy'
dolqczyi zgodq Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z tym
przez
Wykonawce, podwykonawcq lub
zamawialqly, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dokonania
pisemnej
zastrzeienia do proiektu
dalszego'ioJwykonawcq czynnoCci wymienionej w ust.4, zgfosi w formie

umowYopodwykonawstwo,kt6rejprzedmiotemsarobotybudowlane,je2eliniebQdzieonspelniaewymagan
3
okre6lonych w ust. 2 lub przewidywai termin zaplaty wynagrodzenia dluiszy nii wskazany w ust'
przedmiotem
sE
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzeief do projektu umowy o podwykonawstwo, kt6rej
przez
jako
jego
akceptacja
roboty budowlane, w terminie, o kt6rym mowa w ust. 5, bqdzie traktowane
Zamawia.iAcego.
7.

wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia
przedloiyi
umowy o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem sq roboty budow|ane, bqdzie zobowi4zany
kopiq.
jei
poswiadczonq
z
oryginalem
za zgodnoSC
zamawiaiqcemu
Oznaczenie sprawy
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zamawiajacywterminie14dnika|endarzowychoddniadokonaniaprzezWykonawcq,podwykonawcQ|ub
o
a"i.*Jo i"irvl""awcq czynno6ci o kt6re' mowa w ust. 7, zglosi w formie pisemnei sprzeciw do umowy
wymagarl
spelniad
ona
nie
bqdzie
podwyionawstwo, kt6r;j przedmlotem sq roboty budowlane, leiell
w ust, 3.
Lnejlonych w ust. z lub przewidywad termin zapfaty wynagrodzenia dluiszy nii wskazany
przedmlotem
sA roboty
K6rej
podwykonawstwo'
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o
10.

jako jej akceptacia przez zamawiajecego.
budowlane, w terminie o kt6rym mowa w ust. 8, bedzie traktowana
zawarcia
wyk;r;;.;, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w terminie 7 dni kalendarzowych od dniaprzedloiyC
zobowiqzany
kt6rej priedmiotem sQ dostawy lub uslugi, bqdzie

,ro*V o

iodwykonawstwo,

zamawiajacemu jej poswiadczonq za zgodnoiC z oryginalem kopie'

jeieli ma lub mial interes
Srodki ochrony prawnej przysluguja wykonawcy, a takie innemu podmiotowi'
przez zamawiajQcego
w uzvskaniu zam6wienia oraz poni6sl lub moie poniesd szkodq w wyniku naruszenia
przepis6w ustawY.

organizacjom wpisanym
Srodii ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu oraz slWz przystugujq r6wniei
pkt
5) ustawy.
na listq, o kt6rej mowa w art. 154
podjetei
odwolanie przysluguie wylqcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnoici zamawiajecego

jest zobowiEzany na podstawie ustawy'
w postepowanlu lub zaniechania czynnogcl, do kt6rej Zamawiaiqcy
zamawia1qcego, kt6rej zarzuca siq
czynno3ci
Oj*omi" powinno wskazywaC czynno36 lub zaniechanie
okreSlad iEdanie oraz wskarywad
przedstawienie
zarzut6w,
niezgodnoge z przepisami ustawy, zawierad zwiqzle
okollcznoici faktyczne i prawne uzasadniajQce wniesienie odwolania'
postaci papierowej albo
wnosi siq do prezesa rra.lowij lzuy odwofawczej w formie pisemnej w

odwofanie

wpostacie|ektronicznel,opatrzoneodpowiedniowlasnorqcznympodpisemaIbokwaIifikowanympodpisem
elektronicznym.
odwofania w taki
odwolujacy pnesyta kopiq odwolania zamawiajEcemu przed uptylvem terminu do wniesienia

spos6b,-by'm6glonzapoznadsigzjegotreiciqprzeduplywemtegoterminu'Domniemywasiq'iizamawialacy

jego wniesienia' jeieli przeslanie jego kopii
m6gl zapoznaCsie z tre5ciq odwofanl przed uplywem terminu do
(rodk6w
komunikacji elektronicznej'
nasiqpifo przed upfywem terminu do jego wniesienia pfzy uiyciu
zamawiajQcego stanowiacej
czynnoSci
o
przeslania
informacji
dnia
s
dni
od
odwolanie wnosi siq w terminie
podstawe jego wnie;ienia _ reieli zostaly przeslane w spos6b okreJlony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
albo w terminie 10 dni -ieieli zostaly przeslane w inny spos6b'
wnosi slq w terminie s dni
odwolanie wobec tre6ci ogloszenia o zam6wieniu, a takie wobec postanowie6 slwz,
Slwz na stronie
od dnia publikacji ogfoszenia w Dzienniku urzedowym unii Europejskiej lub zamieszczenia

internetowej.
odwofanie wobec czynnosci innych

nii okreslonew ust.7 iSwnosi siqwterminie5 dni od dnia,w

kt6rym

powz|qto|ubprzyzachowaniunaleiyteistarannoscimoinabytopowziqcwiadomoscooko|iczno3c|ach
stanowiqclch podstawq ieSo wniesienia.

lo.odwolaniepod|egarozpoznaniu,jele|iniezawierabrak6wforma|nychorazuiszczonowpis.

11.
12.

ulszczenia dolacza
Wpis uiszcza siq najp6iniej do dnia uptywu terminu do wniesienia odwolania, a dow6d iego
sie do odwolania.
pt.:.Jrodki ochrony prownei" (aft' 179'
Srodki ochrony prawnej zostaly uregulowane w ustawie - $/ Dziale Vl
1989 ustawy).

oznaczenie sprawy:zP

n lzoLT lOKk
Strona 18

z

46

F (gara2)' poloaonym no terente
Remont potegdiqcy no wymidnie brom garoiowych w budynku
gorowego 14"
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3.

Zalqcznik nr 3 -

4.

zalqcznik nr 4

1.

ZalAcznik nr

1.

ZafEcznik nr 2

zalEcznik nr 5
6.

-

zatqcznik nr 6
zafacznik nr 7 zal4cznik nr 8

-

Formuldrz Oferty
Opis przedmiotu zdm'wlenid'
na potneby
Formularz zobowiqzdnio do oddonio do dyspozycii niezbQdnych zasobdw
rea li zo cii zo m6wie n io'
pnyndleinolci lub broku przynoleinoici do tei somei grupy

rormularz olwiqdczenio o

kopitolowei, o kt6rei mowo w ort' 24 ust,

7

pkt

23) ustawy

podstdw Wkluczenia z
Foimularz oswiodczenio Wykonowcy no potwierdzenie broku
postqpowontu
udziolu w postqpowaniu oroz spelniania worunkdw udziolu w
F otmularz wykdzu rob6t budowldnych

Formularz

wk\zu

Os6b skierowonych

przez wykondwcQ do reolizocji zam6wienia

publicznego
Wz6r Umowy.

oznaczenie sprawv i zPlT l2oL7lOKk
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