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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

- dalej zwana ,,SlWZ"

dla postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego o wartoici nieprzekraczajqcej kwoty okre6lonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wief publicznych (Tekst jed.:Dz.
U. z 2OL5 r. poz.2164, z p6in. zm.), dalej zwanE,,ustawE Pzp", w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Remont instalacji odgromowej budynk6w PSHM znaiduiacych siq na terenie
siedziby Oddziafu IMGW-PIB w Krakowie przy ul. Piotra Borowego 14"
w trybie,,zaprojektuj i wybuduj"

ZATWIERDZAM

Dyrektor Oddzialu
IMCW-PIB

I

Krykowie

,,of.#sffiro, r,*ut

Krak6w, czerwiec 2017 r.
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Zamawiaiacv:

,,f :, a .

INSTYIUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNU
PAf STWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ul. Podlegna 61
01- 673 Warszawa
Oddzial w Krakowie
Ul. Piotra Eorowego 14
30-215 Krak6w

Adresdo korespondencii:
ul. Piotra Borowego 14
30-215 Krak6w
faks 12 639 82 01

,2. r.

TRYB UDZ|ELEMA

. r,. ,r. a ,

ZAMoWIENIA,

, :,, , ,, ,_. a

i,

2.L. Postepowanie o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzone.iest w trybie przetargu nieograniczonego
2.2. Wartogd zam6wienia nie przekracza kwoty okreSlonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 1L ust. 8 ustawy
Pzr.
2.3.

W zakresie nieuregulowanym niniejszq SIWZ, zastosowanie majq przepisy ustawy Pzp.

2.4.

Wykonawca powinien dokladnie zapoznae siq z ninieiszq Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia zwanej dalej SIWZ

izloiyd ofertq zgodnie z iej wymaganiami. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji

i

dokument6w.
Zamawiajqcy zaleca, aby Wykonawcy na bieiAco monitorowali zmiany dotyczqce prowadzonego postepowania na stornie
internetowej ZamawiajEcego www.imgw.pl [miejsce: BIP/zam6wienia publiczne/Oddzial w Krakowie]

,, ; : xt {*.r* re Y x} {r; & &,},*
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3.1

Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie remontu instalacji odgromowej budynk6w PSHM zna.idujEcych siq na terenie
siedziby Oddzialu IMGW-PlB w Krakowie przy ul. Piotra Borowego L4 w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj".

3.2.

Zam6wienia obejmuje w szczeg6lnoSci:

r& ,&

1) zgloszenie rob6t do wlaSciwego urzqdu
2) wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiEzujEcymi przepisami,

3)wykonanie rob6t remontowych instalacji odgromowej w oparciu o wykonanq dokumentaciq,
4)wykonanie pomiar6w instalacji, sporzqdzenie iprzekazanie zamawiaiQcemu tych protokol6w
5) przekazanie dokumentacji powykonawczej

3.3.

Wymaganiaprojektowe:

3.4.
3.5.

a)wykonanie dokumentacji projektowej w 4 egz.
b) wykonanie szczeg6lowego kosztorysu inwestorskiego w 4 egz,
Szczeg6towy opis przedmiotu zam6wienia zawartyjest w ZalAczniku nr 2 do SIWZ.
Program Funkcjonalno-U2ytkowy(zwany dalej w skr6cie,,PFU") okresla zakres realizacji dokumentacji projektowej oraz

rob6t objetych przedmiotem zam6wienia. Wykonawca przygotowujEc ofertq musi uwzglqdnii wszystkie koszty
niezbqdne do realizacji calosci zam6wienia wynikajqce z SIWZ i PFU, jak r6wnie2 koszty nie ujqte, bez kt6rych nie mo2na

prawidlowo wvkonai zamowienia.

3.6.

Program Funkcjonalno- Uiytkowy

jest materialem pomocniczym opisujEcym przedmiot zam6wienia oraz

zakres

wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Jest dla Wykonawcy jedynie pomocE w ustaleniu ceny ryczaltowej.
Cena ryczaltowa podana w ofercle musi obejmowai cenq za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz
wykonanie catosci rob6t w formule,,zaprojektuj - wybuduj". Nawet je6li w PFU nie ujqto catego zakresu ustug i rob6t
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budowlanych,

to wykonawca musi wycenid i wykonae zam6wienie wedlug przepis6w prawa budowlanego, wiedzy

technicznej oraz zapis6w SIWZ.
ZamawiajQcy 2aleca wykonawcy sprawdzenie izapoznanie sie z PFU dotyczqcym realizacji przedmiotu zam6wienia. JeSli
Zamawiajqcy wskazuje w PFU nazwy wyrob6w gotowych, z podaniem nazwy, symbolu lub nazwy producenta, danych
technicznych i opis6w technologii, przeznaczone do wykorzystania w ramach prac wykonawczych, stanowig one jedynie
przykfady elementdw, urzqdzei i material6w jakie mogq byi u2yte przez Wykonawce w ramach rob6t.

2q

ZamawiajQcy nie dopuszcza moiliwosci skladania ofert czedciowych.
3.9.
zamawiajqcy nie dopuszcza moiliwo6ci zfoienia oferty wariantowej.
3.10. Zamawiaiqcy nie przewiduje moiliwos6 udzielenia zam6wiei polegaiqcych na powt6rzeniu podobnych uslug, o kt6rych
mowa w art.67 ust. 1pkt6 ustawy Pzp.
3.11. zamawiajqcy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zam6wienia, o kt6rych mowa w art. i.51 a) ustawy
PzD.

3.12' Zamawiajqq nie przewiduje zwolania zebrania wszystkich Wykonawc6w w celu wyjaSnienia watpliwosci

dotyczqcych

tresci niniejszej SIWZ.
3.13. ZamawiajEcy nie przewiduje:
a) zawarcia umowy ramowej,
b) ustanowienia dynamicznego systemu zakup6w,
3.14. Zamawiajqcy wymaga zatrudnienia przez lly'ykonawce lub podwykonawce na podstawle umowy o pracq os6b
wykonujEcych czynnoici w zakresie realizacji zam6wienia.
3.15. zamawiajEcy nie zastrzega obowiqzku osobistego wykonania przez Wykonawcq kluczowych czqsci zam6wienia na roboty
budowlane. Wykonawca moie powierzy6 wykonanie czqsci zam6wienia podwykonawcy. W takim przypadku iest
zobowiQzany do wykazania w Formularzu ofertowym stanowiqcym Zalqcznik nr 1do SIWZ czeSci zam6wienia, kt6rej
wykonanie zamierza powierzyd podwykonawcom oraz do podania nazw (firm) podwykonawc6w. za dziafania bqdi
zaniechania podwykonawc6w Wykonawca odpowiada jak za swoje wlasne. Brak informacji o powierzeniu wykonania
czQSci niniejszego zam6wienia podwykonawcom bqdzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zam6wienia
przez Wykonawce. KoniecznoJd zatrudnienia podwykonawc6w wynikla w trakcje realizacji zam6wienia wymaga
uzyskania zgody Zamawiajqcego.
Roboty budowlane bqdq wykonywane w czynnym obiekcie, czyli w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych pracownicy

3.16.

IMGW-PIB bqdq wykonywai swoje czynno5ci. Wykonawca podczas prowadzenia

rob6t zobowiazany jest

do

zabezpieczenia terenu prowadzenia prac izapewnienie wlaJciwych warunk6w bezpiecze6stwa dla os6b korzystajEcych z

3.17.

obiektu.
WymaganiastawianeWykonawcy:
1) Wykonawca jest zobowiqzany zapoznaC siq ze wszystkimi wymaganiami okreJlonymi w niniejszej slwz i zdobyd
wszelkie informacje, kt6re mogE byd przydatne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy,
2) Wykonawcajest odpowiedzialny za caloksztatt zobowiqzaf wynikajqcych z realizacji przedmiotu zam6wienia, w
tym za iego prawidlowy przebieg oraz terminowe wykonanie,
3) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako3i, zgodnoSd z warunkami technicznymi i jakoJciowymi okreslonymi dla
przedmiotu zam6wienia,
4) Wymagana iest nalezyta staranno6e przy realizacji przedmiotu zam6wienia,
5) Ustalenia i decyzje dotyczqce wykonywania przedmiotu zam6wienia bqdq uzgadniane przez zamawiajqcego z
ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy wyfEcznie w formie pisemnej z zastrzeieniem Rozdz. Vl pkt 1 lit. b)

srwz;

6)

okreslenie przez Wykonawcq numer6w telefon6w kontaktowych i faks6w, adres6w poczty elektronicznej oraz
innych ustalef niezbednych dla sprawnego iterminowego wykonania przedmiotu zam6wienia,
7) ZamawiajAcy nie ponosi odpowiedzialno6ci za szkody wyrzEdzone przez Wykonawcq podczas wykonywania
przedmiotu zam6wienia.
3.18. Wskazane jest dokonanie wizji lokalnej mieJsca realizacjl przedmiotu zam6wienia, aby Wykonawca m6gf zdobyC na
wfasnE odpowiedzialno66 I ryzyko wszelkle dodatkowe informacje, k;t6re mogq byd konleczne do p.zygotowania
oferty, zawarcla umowy i wykonania zam6wlenia.

Osobq upowainionq

3.19.

ze strony

zamawiajEcego

w

sprawie uzgodnienia

przeprowadzenia wizii lokalnej jest :
Pani Beata Kaczor, tel. (L2) 63 98 162 w godz. 7:30-14:30 (poniedzialek-piAtek)
Pan Mariusz Smiech, tel. (12) 63 93 271 w godz.7:30-14:30 (poniedziatek-piqtek)
Okres gwarancyjny wynosi 36 m-cy od daty odbioru koicowego rob6t.

z

Wykonawcami terminu

i

sposobu
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3.20. Gl6wny przedmiot zam6wienia wg Wsp6lnego Slownika zam6wiefi

(CPV):

124OOO0-2 Usf ugi architektoniczne in2ynieryjne i planowania
71321000-4 - Uslugi in2ynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
45312310-3 Ochrona odgromowa
45111300-1 - Roboty rozbi6rkowe
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45111000-8 -Robotv ziemne
7

3.2L. ZamawiajEcy, zgodnie z aft.z4aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejnosci dokona oceny ofert, a nastqpnie zbada czy
Wykonawca, kt6rego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki
udziafu w postqpowaniu.

{t

rr.rERUlNB.EAlzAol
Wykonawca zobowiEzuje siq wykonai przedmiot zam6wienia przy zachowaniu nastqpujEcego terminu:
Do dnia: 8listopad 2017 r.

5
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O udzielenie zam6wienia mogq ubiegat siq Wykonawcy, ktorzy:

1) nie podlegajE wykluczeniu;
2) spelnia.iE warunki udzialu w postqpowaniu dotyczqce:

a) kompetencji lub uprawnied do prowadzenia okreSlonej dzialalnosci zawodowej,
przepis6w

-

o ile

wynika

to

zodrqbnych

zamawiaiEcy nie okresla warunku w tym zakresie,

b)sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. Wykonawcy, kt6rzy posiadajq:
- oplaconq polisq, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajqcy, 2e jest ubezpieczony od odpowiedzialno6ci

cywilnej w zakresie dzialalnogci zwiazanej z przedmiotem zam6wienia na kwote min.: 500 000,00 PLN
c) zdolnoSci technicznej lub zawodowej, tj. Wykonawcy, kt6rzy:

-

wykonali nie wcze6niej ni2 w okresie ostatnich 5 lat przed upfywem terminu skladania ofert, a jeieli okres
prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane o charakterze i zlo2ono6ci
por6wnywalnej z zakresem niniejszego zam6wienia, polegajEcych na remoncie instalacji odgromowej, ka2da o
minimalnej warto6ci brutto 180 000,00 zl.
Uwaga: ZamawiajAcy, w przypadku gdy przedmiotem zamdwienia sq iwiadczenia okresowe lub ciEgte, Zamawiajqcy

dopuszcza nie

tylko zam6wienia wykonane (tj. zako6czone), ale r6wnie2 wykonywane. Wtakim

przypadku
pod
potwierdzeniem spelniania wymogu Zamawiajqcego bQdq r6wniei zam6wienia w toku realizacji,
warunkiem, ie sa
realizowane od co najmniej 12 miesiqcy.
-

wykarq, ze majq skierowane do realizac.ji zam6wienia nastqpujEce osoby:

. L osoba

posiadaiQca uprawnienia budowlane

w

specjalnoici instalacy.inej w zakresie instalacji

elektrycznych. Wymagane jest do5wiadczenie zawodowe nie mniejsze nii 3 lata.

.1

osoba posiadaiEca uprawnienia budowlane

w

specjalnosci o96lnobudowlanej.

Wymagane jest

do6wiadczenie zawodowe nie mnie.isze ni2 3 lata.
. 1 osoba posiadaiEca uprawnienia pozwalaiqce na kierowanie robotami obiqtymi przedmiotem zam6wienia.
Dopuszcza siq, i2 bqdzie to jedna z os6b wymienionych powyze.i.
5.2.

5.3.

Zamawiajqcy moie, na kaidym etapie postqpowania, uznai, ie Wykonawca nie posiada wymaganych zdolnoSci, jeieli
zaanga2owanie zasob6w technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsiqwziqcia gospodarcze Wykonawcy
mo2e miei wplyw na realizacjq zamdwienia.
Wykonawca moie w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postQpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamdwienia lub jego czqsci, polegai na zdolnoiciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, niezaleinie od charakteru prawnego lqczqcych go z nim

stosunk6w prawnych. Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowiQzal siq do udostqpnienia zasob6w, za szkodq poniesionq przez
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zamawiajAcego powstalE wskutek nieudostepnienia tych zasob6w, chyba

ie za nieudostepnienie zasob6w nie ponosi
winv.
5.4. Zamawiajacy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnoJci techniczne lub zawodowe lub ich
sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajq na wykazanie przez Wykonawcq spefnienia warunk6w udziafu w
postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt6rych mowa w art. 24 ust.
l pkt 13)-22)iust.5 pkt 1)-2)i4)-8) ustawy.
5.5. W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych wyksztafcenia, kwalifikacji zawodowych lub do6wiadczenia, Wykonawcy mogE
polegae na zdolnoiciach innych podmiot6w, je6li podmioty te zrealizujQ roboty budowlane, do realizacji kt6rych te
zdolnoici sq wymagane.
5.6. Jeieli zdolnogci techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna podmiotu, o kt6rym mowa w ust.
5.3., nie potwierdzQ spetniania przez Wykonawce warunk6w udzialu w postepowaniu lub zajdq wobec tych podmiot6w
podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zaiAda, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajqcego:
1) zastqpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiqzal do osobistego wykonania odpowiedniej czqSci zam6wienia, jeieli wykaie zdolno(ci techniczne lub
zawodowe lub sytuacjq finansowq lub ekonomicznq, o kt6rych mowa w ust. 5.3.
5.7. Wykonawcy mogE wsp6lnie ubiegae sie o udzielnie zam6wienia.
5.8. zamawiajqcy moie na kaidym etapie postqpowania uznad, ie Wykonawca nie posiada wymaganych zdolnoSci, je2eli
zaangaiowanie zasob6w technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy
moie mieC negatywny wpfyw na realizacje zam6wienia.
5.9. Wykonawcy, kt6rzy nie wykaiq spelniania warunk6w udzialu w postepowaniu bedq podlegad wykluczeniu z udzialu w
postepowaniu.
5.10. Zamawiajqcy wykluczy z postQpowania Wykonawc6w, ieieli stwierdzi, ie zachodzA wobec nich podstawy wykluczenia, o
kt6rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) ustawy.
5.11. Zamawiajqcy moie wykluczy6 Wykonawce na kaidym etapie postqpowania.
5.12. Ofertq Wykonawcy wykluczonego Zamawiajqcy uzna za odrzuconq, zgodnie z art. 24 ust.4 ustawy Pzp.

5,1.

Wykonawcy, kt6rzy nie wykazE spelnienia warunk6w udzialu w postepowaniu bqdq podlegai wykluczenia z udzialu w
postqpowaniu.
Z postqpowania o udzielenie zam6wienia wyklucza siq Wykonawcq, w stosunku do ktdrego zachodzi kt6rakolwiek
z okolicznosci, o kt6rych mowa w art.24 ust. l pkt 12-23 ustawy Pzp.
Poza przypadkami wykluczenia, do kt6rych odwoluje siq zapis ust. 6.2., Zamawiajqcy wykluczy z postepowania
Wykonawcq:
1) w stosunku do kt6rego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sqd ukfadzie w postqpowaniu restrukturyzaqrjnym
jest przewidziane zaspokojenie wlerzycieli przez likwidacje jego majqtku lub sqd zarzqdzit likwidacje jego majEtku w
trybie art. 332 ust. L ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., po2.978,1259, 1830 i
!844 olaz z 2oL6 t., poz.615) lub kt6rego upadlo66 ogloszono, w wyjqtkiem wykonawcy, kt6ry po ogtoszeniu upadloici
zawarl zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s4du, jeieli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majEtku upadlego, chyba 2e sqd zarz4dzil likwidacje jego maiqtku w trybie art. 366 ust I ustawy z dnia 28
futego 2003 r. - Prawo upadlosciowe (Dz.U. z20t5 t., pol.233,978, L166, L259 i 1844 orazz2016 r., poz. 615);
2) kt6ry w spos6b zawiniony powainie naruszyl obowiqzki zawodowe, co podwaia jego uczciwose w szczeg6lnosci, gdy
Wykonawca w wyniku zamierzonego dziafania lub raiEcego niedbalstwa nie wykonal lub nienaleiycie wykonal
zamdwienia, co Zamawiaiqcy jest w stanie wykazai za pomocq stosownych Srodk6w dowodowych;
3) kt6ry, z przyczyn le24cych po jego stronie, nie wykonaf lub nienaleiycie wykonai w istotnym stopniu wczeJniejszq
umowe w sprawie zam6wienia publicznego lub umowe koncesji, zawartq z Zamawiajqcym, o kt6rym mowa w art.3 ust.
I pkt 114) ustawy Pzp, co doprowadzilo do rozwiazania umowy luz zasqdzenia odszkodowania;
4) bqdqcego osobq fizycznE, kt6rego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub
wykroczenie przeciwko Srodowisku, ieieli za iego popefnienie wymierzono karq aresztu, ogranicz€nia wolnosci lub karq
grzywny nie mniejszq nii 3 000 zlotych;
5) jeieli urzqdujqcego czfonka jeSo organu zarzqdzajqcego lub nadzorczego, wsp6lnika sp6fki w sp6fce jawnej lub
partnerskiej lub komplementariusza w sp6fce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za wykroczenie, o kt6rym mowa w pkt 5);
6) wobec kt6rego wydano ostatecznq decyzjq administracyjnE o naruszeniu obowiqzk6w wynikajqcych z przepis6w
prawa pracy, prawa ochrony Srodowiska lub przepis6w o zabezpieczeniu spolecznym, jeieli wymierzono tq decyzjq karq
pienieinq nie niiszA nii 3 000 zfotych;
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7) kt6ry naruszyl obowiEzki dotyczEce platnoSci podatk6w, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,
co ZamawiajEcy jest w stanie wykazai za pomocE stosownych Srodk6w dowodowych, z wyjEtkiem przypadku, o kt6rym

6,4,

mowa w art. 24 ust 1. Pkt 15) ustawy Pzp, chyba, ie Wykonawca dokonal platnoici naleinych podatk6w, optat lub
skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wiq2qce porozumienie w
sprawie spiaty tych naleinosci.
W zakresie objqtym postanowieniami ust.6.3., zapisy zawarte w Rozdziale 5 ust. 5.11. i5.12. stosuje siq odpowiednio.
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Wraz z oferta winnv bv6 zfoione poniisze dokumenty:

7.1'.

1.2.

Aktualne na dziei skladania ofert OSwiadczenie stanowiEce wstqpne potwierdzenie, ie Wykonawca spelnia warunki
udzialu w postqpowaniu - sporzqdzone wg wzoru stanowiecego ZalEcznik nr 3 do SIWZ.

Aktualne na dziei skladania ofert oiwiadczenie stanowiqce wstqpne potwierdzenie, 2e Wykonawca nie podlega
z postqpowania - sporzqdzone wg wzoru stanowiAcego Zalqcznik nr 4 do SIWZ.
przypadku
W
wspdlnego ubiegania siq o zamdwienie przez Wykonawc6w, oSwiadczenie o ktorym mowa w pkt7.7.i7.2.
SIWZ sktada kaidy z Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcy siq o udzielenie zam6wienia. Dokumenty te bqdQ potwierdzai

wykluczeniu

7.3.

w postQpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, w zakresie, w jakim ka2dy z
Wykonawc6w wykazuje spetnianie warunk6w udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
7.4. Wykonawca, kt6ry powotuje siq na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje siq na ich zasoby, warunk6w udzialu w postQpowaniu
zamieszcza informacjq o tych podmiotach w oswiadczeniu, o kt6rym mowa w u st.7 .L. i 7.2.
7.5. Wykonawca, kt6ry zamierza powierzyi wykonanie czQ6ci przedmiotu zam6wienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w postqpowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach
w Oswiadczeniu, o kt6rvm mowa w u st.7 .7. i 7.2.
7.6. Pelnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajEcych siq o udzielenie zam6wienia.
Pelnomocnik moie byi ustanowiony do reprezentowania Wykonawc6w w postqpowaniu albo do reprezentowania w
postqpowaniu i zawarcia umowy. Pelnomocnictwo winno byi zaiqczone w formie oryginalu lub notarialnie
poswladczonej kopii.
1.7. Dokumenty, z kt6rych wynika prawo do podpisania oferty (oryginat lub kopia potwierdzona za zgodno(i z oryginalem
przez notariusza) wzglqdnie do podpisania innych dokument6w skladanych wraz z ofertq, chyba 2e Zamawiajqcy moie je
uzyskae w szczeg6lnosci za pomocq bezpfatnych i ogdlnodostQpnych baz danych, w szczeg6lno5ci re.iestr6w publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji dzialalnodci podmiot6w realizujqcych zadania publiczne
(Dz.U. z 20L4r. poz. 1.1.1.4 oraz z 2OL6 poz.352), a Wykonawca wskazal to wraz ze zlo2eniem ofertv o ile prawo do ich
podpisania nie wynika z dokument6w zfotonych wraz z ofertE.
7.8. zobowi4zanie innych podmiot6w do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbQdnych zasob6w na okres korzystania z
nich przy wykonaniu zam6wienia - wymagane w przypadku, gdy Wykonawca polega na ich zasobach na zasadach
okreslonych w art. 25a ust. 3 ustawy Pzp (wzdr stanowi Zalacznik nr 8 do SIWZ). ZobowiAzanie to naleiy przedstawi6 na
€tapie skladania ofert.
7.9. Uwaga: Wvkonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowei informacji, o kt6re.i mowa w art.86
ust.5 ustawy Pzp, przekaie ZamawiajEcemu Oswiadczenie o przynaleinosci lub braku przynaleinosci do tei samei
grupy kapitalowei, o kt6rei mowa w art.24 ust.l pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ztoieniem ojwiadczenia, Wykonawca
moie przedstawii dowody, 2e powiEzania z innym Wykonawcq nie prowadzQ do zakt6cenia konkurencji w
postqpowaniu o udzielenie zam6wienia (wedlug ZatAcznika nr g).
7.7!. Wrcz z oferta wykonawca winien zloiyd Szczeg6lowy kosztorys ofertowy opisujqcy realizacje przedmiotu
zam6wienia. Kosztorys ofertowy powinien zawierad: iloici (mb, m2, sztuki, itd.l, cen€ iednostkowe, cene calkowita
dla kaidej pozycji. W kosztorysie powinny zostad uiqte zar6wno materialy jak i roboty. ZamawiajEcy nie precyzuje
wzoru szczegdiowego kosztorysu ofertowego. Niezlo2enie szczeg6towego kosztorysu ofertowego wraz z ofertE bqdzie
skutkowaio odrzuceniem oferty.
7.10. ZamawiajEcy przed udzielenlem zamdwienia wezwie Wykonawce, kt6rego oferta zostala najwy2ej oceniona, do zloienia
w wyznaczonym, nie krotszym ni2 5 dni, terminie aktualnych na dzieh zlozenia oSwiadczei lub dokument6w,
potwierdzajQcych okolicznoici, o kt6rych mowa w Rozdziale 5 ust.5.1.
7.11. .Jeielijest to niezbqdne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postqpowania o udzielenie zam6wienia, zamawiajqcy
mo2e na kaidym etapie postqpowania wezwai Wykonawc6w do zloienia wszystkich lub niekt6rych o(wiadczeri lub
spelnianie warunk6w udzialu
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dokument6w potwierdzajqcych, 2e nie podlegajE wykluczeniu oraz spelniajE warunki udzialu w postqpowaniu, a je2eli
zachodzE uzasadnione podstawy do uznania, 2e zlo2one uprzednio oSwiadczenia lub dokumenty nie sQ jui aktualne, do
ztoienia aktualnych oSwiadczef lub dokument6w.

7.12. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie majE przepisy RozporzEdzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca
2016r. w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich mo2e iqdae Zamawiajqcy od Wykonawcy, w postqpowaniu o udzielenie
zam6wienia {Dz. U. z 201,6 r .. ooz. 1,726).

?t- ,ruilWe2iunru ?AvrXlvrrutrcd8o llllvr6ryeifucA?od&ivil8Aiit.,Egr zrely6NAgrEWlAq!
DOKUMENTY:

8.1.

w celu potwierdzenia okolicznosci. o kt6rvch mowa w rozdziale

5 ust. 5.1. zamawiaiacv wezwie do zloienia:
1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzialu w postqpowaniu:

a)
b)

informacje z Kraiowego Reiestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz,
odnoSnie skazania za wykroczenia na karq aresztu, w zakresie okrejlonym przez ZamawiajEcego na podstawie art.
24 ust.5 pkt 5 i6 ustawy Pzp, wvstawionei nie wcze6niei nii 6 miesiecv przed upfuwem terminu skladania ofert;
za6wiadczenie wlaSciwego Naczelnika Urzedu Skarbowego potwierdza jqcego, ie Wykonawca nie zalega z
oplacaniem podatk6w, wvstawione nie wczesniei ni2 3 miesiace orzed uplvwem terminu sktadania ofert lub inny
dokument potwierdzajacy, 2e Wykonawca zawarl porozumienie z wla6ciwym organem podatkowym w sprawie
sptat tych nale2no6ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskal przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozto2enie na raty zaleglych platnoici lub wstrzymanie

w calosci wykonania

decyzji

wlaSciwego organu;

c)

zaSwiadczenia wla5ciwej terenowei iednostki organizacyinei zakladu Ubezpieczef Spolecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzajEcego, ie Wykonawca nie zalega z
oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wvstawionego nie wczeiniei nii 3 miesiace przed
upfuwem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajqcego, ie Wykonawca zawarl porozumienie z

wlasciwym organem

w

sprawie splat tych naleinoici wraz

z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w

szczeg6lnoSci uzyskaf przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozio2enie na raty zaleglych ptatnoSci lub

wstrzymanie w calosci wykonania decyz.ii wlaiciwego organu;
gospodarczej, jeleli odrqbne
przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie
art.24 ust.5 pkt l ustawy Pzp;

d) odpisu z wla5ciwego rejestru lub z centralnej ewidencii i informacji o dzialalnosci

2)

w celu potwierdzenia przez Wykonawcq warunk6w udziatu w postqpowaniu dotyczQcych:

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

- informacji z banku lub sp6ldzielczej kasy oszczednoiciowo-kredytowej potwierdzajqcej wysokoji posiadanych
Srodk6w finansowych lub zdolno56 kredytowq Wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym nii L miesiEc przed
uplywem terminu skladania ofert. W przypadku, gdy informacja banku lub kasy oszczqdnoiciowo-kredytowej
potwierdza wysokoii irodk6w finansowych lub zdolnodi kredytowq Wykonawcy na kwotQ wyraionQ w walucie
obcej, ZamawiajEcy w celu dokonania weryfikacji spetnienia przez Wykonawcq okreSlonego warunku udziaiu w
postqpowaniu, obliczy r6wnowartosi tej kwoty z zlotych polskich (PLN) wedlug iredniego kursu waluty obcej
ogfoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu, na ktdry wystawiono powolanE informacjq. W przypadku, gdyby
Narodowy Bank Polski w dniu, na kt6ry wystawiono informacje, nie oglosit Sredniego kursu tej waluty, zamawiajacy
obliczy r6wnowarto3i kwoty wedlug pierwszego iredniego kursu tej waluty ogloszonego przez Narodowy Bank
Polski po dniu, w ktdrym wystawiono powofanE informacjq'

- dokument6w potwierdzaiqcych, ie iest ubezpieczony od odpowiedzialnoici cywilnei w zakresie prowadzonej
dzialalnoici zwiEzanej

b)

z

przedmiotem zam6wienia na kwotq min.;500 000,00 PLN

zdolnoici technicznej lub zawodowej:
- wykaz wykonanych rob6t budowlanych

tj. instalacje odgromowe, wykonanych nie wczeSniej nii w okresie 5 lat
przed uplywem terminu skladania ofert, a je2eli okres prowadzenia dzialalnoici jest kr6tszy- w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaiu, warto<ci, daty, miejsca wykonania i podmiot6w, na rzecz kt6rych roboty te zostaly wykonane,
z zalEczeniem dowod6w okreilajqcych czy te roboty budowlane zostaly wykonane naleiycie, w szczeg6lnodci
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informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidfowo ukodczone
(formularz wykazu stanowi zalAcznik nr 6 do SIWZ).
Dowodami, o kt6rych mowa, sq referencje bEdi inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt6rego
roboty byly lub

sQ

wykonywane,

stanie uzyskae tych dokument6w

W

a

jeieli

-

z uzasadnionei przyczyny o

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w

inne dokumenty.

przypadku Swiadczed okresowych

lub ciqgtych nadal wykonywanych, referencje bqdi inne

dokumenty
potwierdzajAce ich nale2yte wykonywanie powinny byd wydane nie wczesniej nii 3 miesiqce przed uplyrivem terminu
skfadania ofert.
Je2eli wykaz, odwiadczenia lub inne zloione przez Wykonawcq dokumenty budzq wqtpliwolci zamawiajacego, moze

on zwr6ci6 siq bezpo6rednio do wfasciwego podmiotu, na rzecz kt6rego roboty budowlane byfy wykonane,

o

dodatkowe informacie lub dokumenty w tym zakresie.

-

wykaz os6b skietowanych przez Wykonawcq

do

realizacii zam6wienia publlcznego,

w

szczeg6lnoJci

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnied, doSwiadczenia iwyksztafcenia niezbednych do wykonania zam6wienia publicznego, a takie zakresu
wykonywanych przez nie czynnodci oraz informacjq o podstawie do dysponowania tymi osobami (formularz wykazu
stanowi Zalacznik nr 7 do SIWZ).
Wykonawca, kt6ry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiot6w na zasadach okreslonych w art.22a ustawy
Pzp, bqdzie zobowiAzany przedstawie w odniesieniu do tych podmiot6w dokumenty wymienione w ust. 8.1. pK 1).
Zamawiajqcy nie formuluie natomiast obowiqzku przedstawienia dokument6w wymienionych

w ust.8.1. pkt

1)

dotyczEcych podwykonawc6w, kt6rym Wykonawca zamierza powierzyi wykonanie czqsci zam6wienia, nie bQdacych

podmiotami, na zdolnosciach lub sytuacji kt6rych Wykonawca polega.
W przypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie zam6wienia publicznego, w tym wsp6lnik6w sp6lki
cywilnej, w odpowiedzi na wezwanig o kt6rym mowa w ust. 8.1., bqdq oni zobowiqzani pod rygorem wykluczenia z
postqpowania, zloiye nastQpujEce dokumenty:
1) dokumenty wymienione w ust.8.1,. pkt 1) potwierdzajqce brak podstaw do wykluczenia z udzialu w postqpowaniu

kaidego

z

Wykonawc6w;

2) dokumenty wymienione w ust.8.1. pkt 2) potwierdzajEce spefnienie razem przez Wykonawc6w warunk6w udziafu w
postepowaniu, przy czym w dokumencie, o kt6rym mowa w lit. b) tiret pierwsze, naleiy wskazai, kt6ry z Wykonawc6w
zrealizowat wykazanq robote budowlanq.

Jeieli Wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitei Polskiej,

zamiast

dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 12.2. Slwz:

l.)

lit. a) - sklada informacje z odpowiedniego reiestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r6wnowainy
dokument wydany przez wlaSciwy organ sqdowy lub administracyiny kraju, w kt6rym Wykonawca ma siedzibq lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt L3, L4 i2L ustawy Pzp;
lit. b,c,d) - sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w k6rym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajQce odpowiednio, ie:
nie zalega z oplacaniem podatk6w, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ie zawart
porozumienie z wlaiciwym organem w sprawie spfat tych naleZnoici wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczeg6lnosci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozloienie na raty
zaleglych platno6ci lub wstrzymanie w cafo6ci wykonania deqrzjiwlasciwego organu,
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlofci.
Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt.8.2. ust. L i ust.2lit. b), powinny byi wystawione nie wczesniej nii 6 miesiQcy przed
uplywem terminu skfadania ofert. Dokument, o kt6rym mowa w pkt 8.2. ust. 2 lit. a), powinien byi wystawiony nie
wczesniej nii 3 miesiqce przed uptywem tego terminu.
Jeieli w kraju, w kt6rym Wykonawca ma siedzibq lub mieisce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej
dokument dotyczy, nie wydare siq dokument6w, o kt6rych mowa w pkt L2-3. SIWZ, zastepuje sie je dokumentem
zawierajqcym odpowiednio oEwiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, kt6rej dokument miaf dotyczyi, zloione przed notariuszem lub przed organem

2)

a)

b)

8.4.
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sqdowym, administracyjnym albo organem samorzEdu zawodowego lub gospodarczego wfasciwym ze wzglqdu na
siedzibe lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt.12.4. stosuie sie.
8.5. Wykonawca majAcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby majAcej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kt6rej dotyczy dokument wskazany w ust. 8.2. lit. a), sklada
dokument, o kt6rym mowa w 8.2 lit a), w zakresie okreslonym w art. 24 ust.1 pkt 1.4 i 21 ustawy Pzp. Jeieli w kraju, w
kt6rym mieisce zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument miaf dotyczy6, nie wydaje sie takich dokument6w, zastqpuje
siq go dokumentem zawierajecym oswiadczenie tej osoby ztoionym przed notariuszem lub przed organem sEdowym,
administracyjnym albo organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego wlasdwym ze wzglqdu na miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis pkt.8.3 zdanie pierwsze stosuje siq.
8.6. Jeieli Wykonawca nie zloiy oswiadczenia, o kt6rym mowa w ust. .7.1. 7.2., oiwiadcze6 lub dokument6w
potwierdzajqcych okolicznosci, o kt6rych mowa w art.25 ust. ustawy Pzp, lub innych dokument6w niezbednych do
przeprowadzenia postqpowania, oswiadczenia lub dokumenty niekompletne, zawierajq bfedy lub budzq wskazane przez
zamawiajEcego wqtpliwoSci, Zamawiaiqcy wezwie do ich zfo2enia, uzupelnienia, poprawienia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba, ie mimo ich zfoienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewainienie
postqpowania.
8.9. Je2eli Wykonawca nie zloiy wymaganych pelnomocnictw albo zfoiy wadliwe pefnomocnictwa, zamawiajqcy wezwie do
ich zfozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, 2e mimo ich zloienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byloby uniewainienie postqpowania8.10. Zamawiajqcy wzywa takie Wykonawc6w, do ztoienia w wyznaczonym przez siebie terminie wyjainiei dotyczAcych
oSwiadcze6 i dokument6w, o kt6rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
8.11. Wykonawca nie jest zobowiazany do ulo2enia o6wiadczei lub dokument6w potwierdzajacych okolicznoici, o kt6rych
mowa w art. 25 ust 1 pkt 1) i 3) ustawy Pzp, jeieli Zamawiajqcy posiada oSwiadczenia lub dokumenty dotyczEce tego
Wykonawcy lub moie je uzyskad za pomocq bezplatnych i og6lnodostepnych baz danych, w szczeg6lnosci rejestr6w
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnoCci podmiot6w realizujqcych zadania
publiczne (Dz. U. z 2014 t., poz.1774 onz z 2015 r., poz. 352).
8.12. W przypadku wskazania przez Wykonawcq dostQpnosci oiwiadczed lub dokument6w, w formie elektronicznej pod
okreslonymi adresami internetowymi 0g6lnodostepnych i bezptatnych baz danych, Zamawiajqcy pobiera samodzielnie z
tych baz danych wskazane przez Wykonawce oiwiadczenia lub dokumenty. W razie takiej potrzeby, ZamawiajAcy iEda
od Wykonawcy przedstawienia tlumaczenia na jezyk polski wskazanych przez niego, a pobranych samodzielnie
dokument6w.

l

i

8.13. W przypadku wskazania przez Wykonawcq oiwiadcze6 lub dokument6w, kt6re znajdujq sie

8.14.

w

posiadaniu
zamawiajqcego, w szczeg6lno6ci oswiadczefi lub dokument6w przechowywanych przez zamawiajacego zgodnie z art.97
ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajqcy w celu potwierdzenia okolicznosci, o kt6rych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) i 3) ustawy
Pzp, korzysta z posiadanych oiwiadczeri lub dokument6w, o ile sA one aktualne.
Jeielijest to niezbqdne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania, zamawiajAcy mo2e na kaidym etapie

postepowania wezwad Wykonawc6w do zlo2enia wszystkich lub niekt6rych oiwiadczed lub dokument6w
potwierdzajqcych, ie nie podlegajE wykluczeniu lub spelniajq warunki udziatu w postqpowaniu, a jeieli zachodzq
uzasadnione podstawy do uznania, ie zloione uprzednio oswiadczenia lub dokumenty nie sQ jui aKualne, do zloienia
aktualnych oswiadczei lub dokument6w.

8.15. Jeieli powierzenie podwykonawcy wykonania czq6ci przedmiotu zam6wienia bqdzie nastqpowai w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na iqdanie Zamawiajqcego przedstawi oSwiadczenie, o kt6rym mowa w art. 25a ust.

I

ustawy Pzp

lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajqce brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeieli

ie wobec danego podwykonawcy bqdq zachodzii podstawy wykluczenia, Wykonawca bqdzie
zobowiqzany zastapii tego podwykonawcq lub zrezygnowai z powierzenia wykonania czesci przedmiotu zam6wienia
podwykonawcy.
8.16. Jeieli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy bedzie dotyczyi podmiotu, na kt6rego zasoby Wykonawca powolywal si€,
na zasadach okreSlonych w aft.22a ust. L ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunk6w udzialu w postqpowaniu,
wykonawca bqdzie zobowiqzany wykazai ZamawiajEcemu, ie proponowany inny podwykonawca samodzielnie spelnia
je w stopniu nie mniejszym nii podwykonawca, na kt6rego zasoby Wykonawca powolywal siq w trakcie postQpowania.
ZamawiajQcy stwierdzi,

8.17. Powierzenie wykonania cze6ci przedmiotu zam6wienia podwykonawcom nie bqdzie zwalniad Wykonawcy
8.18.

z

odpowiedzialnoici za naleiyte wykonanie zam6wienia.
Wykonawca bQdzie odpowiadai za dzialania i zaniechania podwykonawc6w lub dalszych podwykonawc6w jak za swoje
wfasne. Wykonawca bqdzie ponosi6 wobec zamawiajacego pdnE odpowiedzialno56 za zakres zam6wienia wykonany
przy pomocy podwykonawc6w lub dalszych podwykonawc6w.
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8.19.

Na kaide iqdanie Zamawiajqcego, Wykonawca bqdzie zobowiqzany udzieli6 na piSmie wszelkich informacji dotyczEcych
podwykonawc6w i dalszych podwykonawc6w.

9.1.
9.2.

Postqpowanie prowadzone jest w jqzyku polskim.

9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9-7.

9.8.
9.10.

W postepowaniu komunikacja miedzy ZamawiajAcym a Wykonawcami odbywa siq osobiScie, za

poSrednictwem

poslaica lub przy uiyciu Srodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2OO2 r. o Swiadczeniu
uslug droga elektroniczna (Dz. U. ? 2Ol3 t., poz. !422, z 2OL5 r., poz. L844, z 20L6 r., poz. 147 i 615).
Wykonawca sklada oferte pod rygorem niewa2noici w formie pisemnei,
W korespondencji kierowanei do ZamawiajEcego Wykonawca powinien posfugiwac siq oznaczeniem sprawy okre(lonym
w SIWZ.
Wszelkq korespondencje do Zamawiajqcego zwiqzanE z postqpowaniem naleiy kierowai na adres:
INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAfSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAI W KRAKOWIE
uf. Piotra Borowego 14,30-2tS Krak6w (Sekcia zam6wieri Publicznych!, e-mail: aneta.kiepiel@imgw,pl
ZamawiajAcy iqda niezwlocznego potwierdzenia przez Wykonawcq (w postaci kr6tkiej informacji zwrotnej) faktu
potwierdzenia otrzymania wszelkich informacji przekazanych przy u2yciu 6rodk6w komunikacji elektronicznej, o kt6rych
mowa w ust. 9.2., a na iAdanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego takich informacji.
W przypadku, gdy jakiekolwiek informacje przekazane przez WykonawcQ sq nieczytelne ZamawiajEcy moze zwr6cii siQ o
ich ponowne Drzekazanie.
Osobq uprawnionq ze strony Zamawiajqcego do porozumiewania siq z Wykonawcami jest: Pani Aneta Kiepiel, e-mail:
aneta.kiepiel @imsw.pl .
Procedura wyjasniania SIWZ:

1) Wykonawca moie zwr6cii sie do ZamawiajEcego o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajqcy udzieli wyjalnieri
niezwlocznie, iednak nie p6iniei nii na 2 dni przed uplywem terminu skfadania ofert pod warunkiem, ie wniosek o
wyjainienie treSci SIWZ wplynql doza mawiajqcego nie p6iniej nii do kofca dnia, w kt6rym uplywa polowa
wyznaczonego terminu skladania ofert;
2)jeieli wniosek o wyjaSnienie tresci SlWz wplynql po uplywie terminu skladania wniosku, o kt6rym mowa w pkt 1), lub
dotyczy udzielonych wyjainie6, Zamawiajqcy moie udzielii wyjaSnieri lub pozostawii wniosek bez rozpoznania;
3) przedfuienie terminu skladana ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku, o kt6rym mowa w pkt 1);
4) w przypadku rozbieino6ci pomiqdzy tresciE SIWZ, a tresciE udzielonych wyjadnierl, .iako obowiqzujEcq naleiy przyjqi
trese pisma zawierajAcego p6Zniejsze oSwiadczenie ZamawiaiEcego.
9.11.. Wykonawca ma obowiqzek porozumiewai sie z Zamawiajqcym wyfecznie w spos6b okreslony w ust. 9.1. Nie dopuszcza
siq jakichkolwiek innych sposob6w komunikacji miqdzy ZamawiajEcym a Wykonawcami. Oznacza to, ie ZamawiajEcy nie
bedzie udzielal iadnych wyjasnief lub innych informacji w odpowiedzi na pytania dotyczace tre6ci SlWz kierowane przez
Wykonawc6w w spos6b inny nii przewidziano to w ust. 9.2. (np. telefonicznie).
9.12. Zamawiaiqcy nie przewiduje zebrania Wykonawc6w.
9.13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajqcy moie przed uplywem terminu sktadania ofert zmieni6 tre36 SIWZ.
9.14. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiqzane ze sporzEdzeniem oraz zfoZeniem oferty, ZamawiajAcy nie przewiduje
zwrotu koszt6w udzialu w postepowaniu.

Wadium moie bye wnoszone w jednej lub kilku nastqpujqcych formach:

a)
b)
c)
d)
e)

pieniEdzu;

poreczeniach bankowych lub porqczeniach spofdzielczei kasy oszczqdnoSciowo-kredytowej, z tym
kasy jest zawsze porqczeniem pienieinym;
gwaranciachbankowych;

ie

poreczenie

gwarancjachubezpieczeniowych;
poreczeniach udzielanych przez podmioty, o kt6rych mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9llstopada 2OOO r.

o utworzeniu Polskiej Agencii Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z

2O'J.4

r. Nr 42, poz. 1804 oraz z 2015 t. poz.978 i

L2401.
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10.3. wadium wnoszone w formie pieniQdza wlagciwa naleiy wplacie przelewem na rachunek bankowy zamawiajQcego w
Banku Zachodnim WSK S.A. f4 Oddzial w Warszawie, nr rachunku 18 lcro 1056 0000 0001 2951 t1897. O zachowaniu
terminu wniesienia wadium {wiadczy data wpfywu wadium na wskazany rachunek bankowy ZamawiajEcego. Dow6d
wpfaty

z

zaznaczonym numerem postepowania przetargowego, kt6rego dotyczy wadiu m, naleiy dolqczyd do oferty.

10.4- W przypadku wnoszenia przez Wykonawcq wadium w formie gwarancji, powinna ona byi sporzqdzona zgodnie

10.5.
10,6.

10.7.
10.8.

10.9.

10,10.

10.11.

z

obowiezujecymi przepisami prawa, a takie zawierai co najmniej nastQpujqce elementy:
U nazwQ dajEcego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancii (Zamawiajqcego), gwaranta (banku lub insq^ucji
ubezpieczeniowej udzielajecej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;
2) okre6lenie wierzytelnodci, kt6ra ma by6 zabezpieczona gwarancja;
3) kwote gwarancji;
4) termin wainoSci gwarancji;
5) zobowiqzanie gwaranta do nieodwolalnego i bezwarunkowego zapfacenia kwoty gr,varancji na pierwsze pisemne
iadanieZamawiajQcego zawierajace ogwiadczenie, ii Wykonawca:
a) w odpowiedzi na wezwanie, o kt6rym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leiqcych po jego stronie, nie
zloiyl oswiadczef lub dokument6w potwierdzajqcych okolicznogci, o kt6rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,
oSwiadczenia, o kt6rym mowa w art. 25a ust. 1, pelnomocnictw lub nie wyrazil zgody na poprawienie omylki, o kt6rej
mowa w art.87 ust.2 pkt 3) ustawy Pzp, co spowodowalo brak moiliwoici wybrania oferty zfotonei przez Wykonawcq
jako najkorzystniejszq, lub
b) Wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana:
- odm6wil podpisania umowy w sprawie zam6wienia publicznego na warunkach okrejlonych w ofercie lub
- nie wni6st wymaganego zabezpieczenia naleiwego wykonanla umowy lub
- zawarcie umowy w sprawie zam6wienia publicznego stafo siq niemoiliwe z przyczyn leiqrych po stronie Wykonawcy.
Wymagania co do treSci gwarancji okreSlone w ust. 10.4. stosuje siq odpowiednio do porqczef, o kt6rych mowa w ust.
10.2. pkt 2) is).
W przypadku wniesienia wadium w lnnei formie nii pieniqdz, Wykonawca iest zobowlqzany zalqcryd do oferty
oryginaf gstarancji lub porecrenia stanowiqcego wadium. W tym przypadku wlasciwego dokumentu nie naleiy taczyd w
spos6b trwafy z ofertq. Zamawiajqcy zaleca, aby dokument ten umie6cie w osobnej koperci€ odpowiednio podpisanei,
np. ,,Wadium".
Wadium musi obejmowac caly okres zwiAzania oferta.
Wykonawca jest zobowiqzany wnieii wadium przed uptywem terminu skladania ofert, przy czym wniesienie wadium w
formie pieniadza za pomocq przelewu bankowego Zamawiajacy b€dzie uwaial za skuteczne tylko w6wczas, gdy bank
prowadzqcy rachunek bankowy Zamawiajqcego potwierdzi, ie otrzymaf taki przelew przed uplywem terminu skladania
ofert.
Je2eli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w spos6b nieprawidlowy, w szczeg6lnosci w innej
wysokosci nii okreslona w ust. 10.1. lub w innei formie lub formach nii okreslone w ust. 10.2., Zamawiajqcy odrzuci
oferte Wykonawcy.
Zamawiajqcy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, ZamawiajAcy
zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zam6wienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
naleiytego wykonania umowy, jeieli jego wniesienia iadano.
Zamawiajqcy zwraca niezwfocznie wadium na wniosek Wykonawcy, kt6ry wycofal ofertq przed upvwem terminu

skladania ofert.
10.12. ZamawiajAcy iada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcq, kt6remu zwr6cono wadium na postawie ust.
10.10., jeieli w wyniku rozstrzygniecia odwolania jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten
wznosi wadium w terminie wyznaczonym przez ZamawiajEcego.
10.13. zamawiajqcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, ie2eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o kt6rym mowa w

art. 26 ust. 3

i

3a ustawy Pzp, z Frrzyczyn leiqcych po jego stronie, nie zloiyl oiwiadczeri lub dokument6w
potwierdzajqcych okolicznosci, o kt6rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, olwiadczenia, o kt6rym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy Pzp, pelnomocnictw lub nie wyrazil zgody na poprawienie omylki, o kt6rej mowa w art.87 ust. 2 pkt 3)
ustawy Pzp, co spowodowalo brak moiliwo(ci wybrania oferty zloionej przez Wykonawcejako najkorzystniejszE.
10.14. Zamawiajqcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,.ieieli Wykonawca, kt6rego oferta zostafa wybrana:
1) odm6wil podpisania umowy w sprawie zam6wienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;
2) nie wni6sl wymaganego zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zam6wienia publicznego stalo sie niemoiliwe z przyczyn leiQcych po stronie Wykonawcy.
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11.1. Wykonawca jest zwiqzany oferta do upfywu terminu 30 dni, przy czym bieg terminu zwiqzania ofertq rozpoczyna sie
wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaiqcego mo2e przedluiyi termin zwiqzania ofertq, z tym, ie
Zamawia.iQcy moie tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwiQzania ofertE zwr6cie siq do Wykonawc6w
o wyraienie zgody na przedluienie tego terminu o oznaczony okres, nie dfu2szy nii 60 dni.
11.3. Odmowa wyrazenia zgody, o K6rej mowa w ust. 11.2. nie powoduje utraty wadium.
11.4. O ile wadium bylo wymagane, przedluienie terminu zwiEzania ofertE jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuieniem okresu wainogci wadium albo, jeieli nie jest to mo2liwe, z wniesieniem nowego wadium na przedluiony
okres zwiEzania ofertE. Jeieli przedlu2enie terminu zwiQzania ofertE dokonywane jest po wyborze oferty

najkorzystniejszej, obowiqzek wniesienia nowego wadium lub jego przedfuienia dotyczy jedynie Wykonawcy, kt6rego
oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

&b.

"*&i'

W

12.1. Kaidy Wykonawca moie zloiyC tylko jednq ofertq.
L2.2. Oferte skfada sie pod rygorem niewa2nosci w formie pisemnei. ZamawiaiEcl nie dopuszcza skladania ofert w postaci
elektronicznej.

12.3. Treie zloionej oferty musi odpowiadae tresci SIWZ. Oferta musi obejmowad caly zakres zam6wienia okreSlony w slwz.
12.4. Postqpowanie prowadzi sie w jqzyku polskim i Zamawiajqcy nie wyraia zgody na zloienie oswiadczed, oferty oraz innych
12.5.
12.6.
12.7.
12-8.
12.9.
12.10.

12.u.

12.12.
12.13.
12.14.

dokument6w w jednym z jqzyk6w powszechnie uiywanych w handlu miedzynarodowym.
Dokumenty sporzqdzone w jqzyku obcym sE skladane wraz z tlumaczeniem na iezyk polski.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem izloieniem oferty oraz uczestnictwem w postepowaniu
o udzielenie zam6wienia publicznego. zamawiajEcy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu.
Wz6r formularza stanowi zalaczniknrL.
Ofertq podpisuie osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnEtrz izaciqgania zobowiEzafi w
wysokosci odpowiadajAcej cenie oferty.
Jeieli Wykonawce reprezentuje pelnomocnik, wraz z ofertq sklada siq pelnomocnictwo
w oryginale lub kopii
po6wiadczonej przez notariusza.
Zamawiajqcy nie dopuszcza moiliwosci skfadania ofert wariantowych.
Ofertq naleiy sporzqdzid w spos6b staranny, czytelny i trwaly. Stwierdzone przez wykonawcq w ofercie bledy i omylki w
zapisach - przed jej zloieniem- poprawia sie przez skreslenie dotychczasowej tregci i wpisanie nowej, z zachowaniem
czytelno6ci blqdnego zapisu oraz parafowania poprawki przez osobq podpisuiqcq ofertq.
Ofertq naleiy przygotowae tak, by z zawarto6ciq oferty nie moina bylo zapoznai siq przed uplywem terminu otwarcia
ofert.
Zaleca siq, aby Wykonawca zbroszurowat ofertq oraz ponumerowal kolejno jei strony.
Wykonawca skfada oferte w zamknietej kopercie lub innym opakowaniu w spos6b zapewniajEcy nieujawnienie tresci
oferty do chwilijej otwarcia. Zamkniqta koperta lub inne opakowanie musi zawierae oznaczenie:

-

hs$ut Meteorologli i Gospodarki Wodnei
- Pafstwowy l$tytut Bedaw.zy
Oddtlal w Krakowie
ul. Piotra Eorowego 14,3G215 Krak6w
sekcja zam6wiei Publiczny.h
OFERTA

w pnetatgu nieog6niczonym na wykonanie zadania pn.:

12.15. Zamawiajqcy informuje, ii zgodnie z art. 8 w zwiqzku z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty skladane w postepowaniu
o zam6wienie publiczne sq iawne i podlegajq udostqpnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjqtkiem informacji stanowiAcych
tajemnicq przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.
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z 2003 r. Nr 153, po2.1503 z p6in. zm.l, jeili Wykonawca nie pdiniej ni2 w terminie skladania ofert zastrzegl, ie nie
mogq one byi udostqpniane ijednoczesnie wykazat, ii zastrze2one informacje stanowiq tajemnice przedsiqbiorstwa.
12.16. Nie ujawnia siq informacji stanowiqcych tajemnicq przedsiQbiorstwa w rozumieniu przepis6w ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., poz. 1503 z p6in. zm.), je2eli wykonawca, nie p6iniej nii w terminie skladania
ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w postqpowaniu zastrzegl, ie nie mogE byZ one udostqpnione oraz
wykazal, ii zastrzeione informacje stanowiq tajemnicq przedsiQbiorstwa. W takim przypadku Wykonawca oznacza
informacje stanowiace tajemnicq przedsiebiorstwa klauzulE ,,tajemnica przedsiqbiorstwa - nie udostqpniai" w
oddzielnej wewnQtrznej kopercie lub spiqte (zszyte) oddzielnie od pozostalych, jawnych element6w oferty.
12.17. Wykonawca nie moie zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a takie informacji dotyczqcych ceny, terminu wykonania
zamowienia, okresu gwarancji i warunk6w platnosci zawartych w jego ofercie12.L8. ZamawiajEcy informuje, ie w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp,
a zloione przez niego wyjainienia i/lub dowody stanowii bqdE tajemnicq przedsiqbiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bqdzie przyslugiwalo prawo zastrzezenia ich jako tajemnica
przedsiqbiorstwa. Przedmiotowe zastrzeienie Zamawia.iqcy uzna za skuteczne wylqcznie w sytuacji, kiedy Wykonawca
opr6cz samego zastrzeienia jednoczesnie wykaie, iU dane informacje stanowiq tajemnicq przedsiQbiorstwa.
12.L9. Wykonawca moie przed uplywem terminu sktadania ofert, zmienie lub wycofai ofertq przed uptywem terminu
skladania ofert, informujEc o tym Zamawiajqcego.
1.2.20. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca sklada pisemne o6wiadczenie,2e wycofuje ofertq.
12.21. Informacjq o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty nalezy z{oiye wg takich samych zasad jak oferta tj. w kopercie
oraz dodatkowo oznaczyi ,,ZMIANA OFERTY" lub,,WYCOFANlE OFERTY" izawierai petnE nazwq iadres Wykonawcy.
12.22. Informacja o wycofaniu powinna nastqpie poprzez zloienie pisemnego oiwiadczenia iwg takich samych zasad jak oferta
oraz powinna byi podpisana przez osobq (osoby) upowainione w dokumentach rejestracyjnych firmy lub posiadajqcq
pelnomocnictwo do dokonywania okreslonych czynnoSci prawnych. W tym przypadku petnomocnictwo Wykonawca
zobowiqzany jest dolqczyi do informacji o wycofaniu oferty w oryginale lub kopii po6wiadczonej przez notariusza.
72.23. zamawiajAcy nie ponosi odpowiedzialnoSci za zdarzenia wynikajEce z nienaleiytego oznakowania koperty/opakowania
lub braku kt6rejkolwiek z wymaganych informacji.
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13.1. Oferty naleiy skladai w siedzibie ZamawiajQcego, Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej Paistwowym Instytucie
Badawczym Oddzial w Krakowie, ul. Piotra Borowego L4,30-2!5 Krak6w, Pok. Sekretariat, od poniedzialku do piqtku,
nie p6iniej ni2 do dnia 11 lipca 2017 r. r. do sodzinV L0:00

13.2. ZamawiajQcy otworzy oferty w dniu 11 lipca 2017 r. o qodzinie 10:L5 w budynku Oddzialu IMGW-PIB w Krakowie, ul.
Piotra Borowego L4,30-215 Krak6w, parter, pok. L.

13.3. Otwarcie ofert jest jawne.
13.4. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajqcy podaje kwotq, jakq zamierza przeznaczy( na sfinansowanie
zam6wienia.

1.3.5. Podczas otwarcia ofert podane zostanE nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawc6w, a takze informacje dotyczqce ceny,
terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji iwarunk6w platno6ci zawartych w ofertach.
13.6. Niezwlocznie po uplywie terminu otwarcia ofert Zamawiajqcy zamieici na stronie internetowej informacje dotyczqce:

1) kwoty, jakQ zamierza przeznaczyi na sfinansowanie zam6wienia,
2) nazw (firm) oraz adres6w Wykonawc6w, kt6rzy zloiyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zam6wienia, warunkdw platnoici zawartych w ofertach.
&e.*OeBseoJoag.oBUCzANtAcEUy
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14.1. Wykonawca poda w ofercie cenq lqcznq netto i brutto za realizacjq przedmiotu zamdwienia.
74.2. LEczna cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcq w Formuiarzu ofertowym musi uwzglQdniai wszystkie koszty
zwiEzane z realizacjE przedmiotu zam6wienia zgodnie z jego opisem oraz wzorem umowy okre6lonymi w niniejszej
SIWZ.

14.3.

Cena moie

byi tylko

jed na za oferowa ny przedmiot

za

mdwien ia, n ie dopuszcza siq waria ntowosci cen. Wszelkie upusty,

rabaty powinny byi od razu ujqte w obliczonej cenie, tak by wyliczona cena byfa cenE ostatecznE, bez koniecznosci
dokonywania przez Zamawiajqcego jakichkolwiek przeliczed, itp. dziatai w celu jej okreilenia.
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14.4. Cena oferty musi byi wyraiona w ztotych polskich (PLN) i okreslona z dokfadnosciq do dw6ch mie.isc po przecinku.
14.5. Cena oferty, obliczona zgodnie z dyspozycjA pkt 14.1 - 14.3, bedzie podstawq wyboru najkorzystniejszej oferty.
14.6. Jereli zloiono oferte, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania obowiEzku podatkowego zamawiajqcego zgodnie z
przepisami o podatku od towar6w i usfug w zakresie dotyczEcym wewnEtrzwspdlnotowego nabycia towar6w,
Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towar6w i uslug, kt6ry mialby
obowiqzek wplacii zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.
14.7. Rozliczenia miedzy Zamawiajqcym a WykonawcE bqdE dokonywane w ztotych polskich (PLN).
14.8. cena ofertowa bqdzie stanowii wynagrodzenia ryczattowe iostateczne Wykonawcy.

!s.*

&rrEitn6cE$lllotfR@RA2lqlrzr*rrczrNrE..

15.1. Ocenie podlegaja tylko oferty niepodlegajqce odrzuceniu.
75.2. Przy wyborce najkorzystniejszej oferty ZamawiarEcy bqdzie

I - tqczna cena ofertowa brutto Waga kryterium - 95 %
Kryterium

'.. , '..

,, ri.,.
siQ

r; I {

1.

kierowal nastqpujAcymi kryteriami iichznaczeniem:

C

Max. ilo3i punkt6w jakie moie otrzymai oferta za kryteriu m

-

95 pkt

Cena najtahszej oferty

x95

C(x) =

Cena badanej oferty

C(x) - ilosi punkt6w przyznana ocenianej ofercie,,x" w kryterium,,Cena"
Cena najtaiszej oferty

-

cena badanej oferty

cena brutto badanej oferty ,,x"

-

najni2sza zaoferowana cena

brutto

w516d ztoionych ofert

Kryterium 2 - Przedluiona gwarancia - G
Waga kryterium 5 %
Max.

iloii punkt6w jakie

mo2e otrzymae oferta za kryterium

-

5 pkt

Punkty za kryterium gwarancji zostanq przyznane wylqcznie w przypadku przedluienia gwaranc.ii o kolejne 12 miesiqcy w
stosunku do minimalnego wymaganego okresu gwarancji, tj. 36 miesiqcy.

ocena przedfuionego okresu gwarancji zostanie przeprowadzona wedtug poniiszych wylicze6:
Wymagany okres gwarancji 36 miesiqcy -0pkt
Przedluienie o 12 miesiecv
Przedlu2enie o 24 miesiEce

iwiqcej

- 2,5 pkt
-5 pkt

15.3. calkowita liczba punkt6w, jaka otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wedlug ponizszego wzoru:
P=C+Ggdzie:
P

-

catkowita liczba punkt6w,

C

-

punkty uzyskane w kryterium ,,tEczna cena ofertowa brutto",

G

-

punkty uzyskane w kryterium ,,Przedluiona gwarancja"

15.4. Oferta najkorzystniejsza

bQdzie oferta, niepodlegajEca odrzuceniu i kt6ra uzyskala najwiqkszq ilo56 punkt6w.
15.5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegdlnych kryteriach bqdzie liczona z dokfadnoSciq do dw6ch miejsc po
przecinku. Najwyisza liczba punkt6w wyznaczy najkorzystniejszq ofertq.
15.6. ZamawiajEcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta bqdzie odpowiadae wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie Pzp, otaz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria

wvDoru.
15.7. Jeieli nie bqdzie mozna dokonai wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzglQdu na to, 2e dwie lub wiqcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i pozostalych kryteri6w oceny ofert, ZamawiajEcy spoir6d tych ofert dokona wyboru oferty z niiszQ
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15.8.

15.9.

cenq, a jeieli zostaty zlo2one oferty o takiej samej cenie, ZamawiajEcy wzywa Wykonawc6w, kt6rzy zloiyli te oferty, do
toienia w terminie okreslonym przez zamawiajacego ofert dodatkowych.
W toku badania ioceny ofert Zamawiajqcy moze iqdad od Wykonawc6w wyjaSnieri dotyczqcych trejci zloionych ofert.
N iedopuszczalne jest prowadzenie pomiedzy Zamawiajqcym a Wykonawcq negocjacji dotyczqcych zloionej oferty wraz z

zastrzeieniem art.87 ust. 2 ustawy Pzp.
ZamawiajQcy zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp poprawia w ofercie:
1) oczywiste omylki pisarskie;

2)oczywiste omyfki rachunkowe, w uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych popraweK
3) inne omylki polegajqce na niezgodnoSci oferty z SlWz, niepowodujece istotnych zmian w tresci oferty
- niezwtocznie powiadamiajac o ty, Wykonawcq, kt6rego oferta zostata poprawiona.
15.10. przez omylkq rachunkowq naleiy rozumiei kaidy wadliwy wynik dziafania matematycznego (rachunkowego) przy
zafoieniu, 2e skladniki dzialania sq prawidfowe.
15.11. zamawiajEcy odrzuci ofertQ, jesli nastEpi4 okolicznosci wskazane w art. 89 pkt 1 ustawy Pzp.
15.12. zamawiajEcl uniewaini postqpowanie, ie6li zaistnierq przeslanki okreSlone w art. 93 ust' 1 ustawy Pzp'

16.1. Wykonawcy, kt6rego oferta zostanie uznana za naikorzystniejszQ, Zamawiajacl wskaze termin miejsce podpisania
umowy oraz inne, ewentualne, niezbedne do podpisania umowy formalno5ci. Niedokonanie przez Wykonawcq
powolanych formalnoSci w wyznaczonym przez ZamawiajAcego terminie, Zamawiajqcy moie uznae za uchylenie siq
przez wykonawce od zawarcia umowy.

16.2. Umowa w sprawie zam6wienia publicznego moie zostai podpisana ze strony Wykonawcy wylEcznie przez osobq
uprawnionq do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentem reiestrowym lub osobq we wtasciwy spos6b
umocowanq do dokonania tej czynnoici. W przypadku, gdy umowq ze strony wykonawcy ma podpisac pelnomocnik,
Zamawiajqcemu naleiy przekazad oryginal pelnomocnictwa lub jego kopiq po6wiadczonq przez notariusza lub osobe/y
wystawiajEcq/e petnomocnictwo. Z tresci pefnomocnictwa powinno w spos6b wyrainy wynikaC umocowanie
pelnomocnika do podpisania umowy.
16.3. Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy sie o udzielenie zam6wienia, w przypadku gdy zloiona przez nich oferta zostanie
uznana za naikorzystnieiszq, bqdQ zobowiQzani, na iqdanie Zamawiajqcego, do przedloienia mu, oryginalu lub kopii
poSwiadczonej za zgodnoSC z oryginalem przez Wykonawc6w, umowy regulu.iqcej ich wsp6lprace.
16.4. Jeieli Wykonawca, kt6rego oferta zostafa wybrana uchyla siq od zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego
lub, o ile jest ono wymagane przez Zamawiaj4cego, nie wnosi zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy,
Zamawiajqcy moie wybrai oferte najkorzystniejszq spoSr6d pozostalych ofert bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny, chyba, 2e zachodza przeslanki, o kt6rych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp
16.5. zamawiajqcy powiadomi wybranego wykonawcq o miejscu i terminie podpisania umowy.

#jffi
Zamawiajqcy nie wymaga zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy.

18.1. Umowa w sprawie zam6wienia publicznego, jakE Zmawiajacy zawrze z WykonawcE, zostanie sporzEdzona na podstawie
Wzoru umowv.

18.2. zamawiajAcy przewiduje moiliwosi dokonania w okreSlonych okoliczno(ciach zmian postanowien umowy zawartej

z

Wykonawcq.

18.3. Wszelkie zmiany tresci umowy bedq wymagai pod rygorem niewainosci zachowania formy pisemnej'
18.4. Przewidziana w ust. 18.2. mo2liwo6C dokonania zmian postanowien zawartej umowy obe.imuje w

szczeg6lnosci

nastqpujqce sytuacie:

1) zmiany w obowiazujAcych przepisach prawa lub wej6cie w iycie nowych przepis6w prawa w zakresie przedmiotu
umowy;
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2) zmiany w innych, powiQzanych z przedmiotem Umowy przedsiewzieciach realizowanych lub przewidzianych do
realizacji przez Zamawiajacego, kt6rych to zmian nie mo2na bylo przewidzied w chwili zawarcia umowy, wplywajEce na
zakret spos6b lub terminy realizacji przedmiotu Umowy;

3) zmiany w organizacji zamawiajqcego, wplywajqce na zakres, spos6b lub terminy realizacji przedmiotu Umowy;

4) zmiany podejscia do realizacji wymagaf opisanych w SIWZ, jeieli taka zmiana wynika z nieprzewidzianych

i

niezaleznych od zamawiajEcego lub Wykonawcy okolicznoSci, kt6re wystEpily w trakcie realizacji przedmiotu umowy
oraz zmiany te nie powodujE ograniczenia korzysci Zamawiajqcego;
5) zaistnienie innej okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkujQcej niemoiliwoScia wykonania lub

naleiytego wykonania przedmiotu umowy;
6) wystEpienie okolicznosci sify wyiszei, o kt6rej mowa we wzorze umowy;

7) wystapienie okolicznosci, kt6rych Zamawiajqcy dziatajqc z naleiytE starannosciE nie m6gl przewidziei, przy czym
wartode zmiany nie mo2e przekroczyi 50% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o kt6rym mowa we wzorze umowy;
8) zastApienie wykonawcy nowym Wykonawcq, w szczeg6lnoici w wyniku polAczenia, podzialu, przeksztafcenia,
upadto6ci, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiqbiorstwa, o ile nowy Wykonawca bqdzie spetnial
warunki udzialu w postqpowaniu, nie bedE zachodzie wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociqgnie to za sobq
innych istotnych zmian umowy;
9)jeieli zmiany, niezaleinie od ich wartoici, nie SA istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp;
10) jeieli fQczna wartoid zmian umowy jest mniejsza od 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o kt6rym mowa we
wzorze umowy;
11) wynikniecie rozbie2nosci lub niejasnosci w rozumieniu pojei uiytych w umowie, kt6rych nie moina usunqd w inny
spos6b, a zmiana bedzie umoiliwiai usuniecie rozbieinoSci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji
jej zapis6w przez strony;
12) wystQpienie okolicznosci, za kt6re odpowiedzialnoSi ponosi zamawiajqcy, w szczeg6lnoSci bqdEcych nastepstwem
koniecznoici zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w okolicznosci miafy lub bqdq mogly miei wplyw
na dotrzymanie terminu zakoiczenia rob6u

13) zwiqkszenie czasochlonnosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do czasochlonno6ci rob6t podstawowych
objqtych przedmiotem Umowy;
14) przerwanie realizacji rob6t przez Zamawiajqcego - z przyczyn niezale2nych od Wykonawcy.
18.5. ZamawiajEcy przewiduje takie moiliwo6ci zmiany:
1) umowy w zakresie material6w, parametr6w technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu umowy w sytuacji koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czqgci rob6t ojejej
przedmiotem umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiqzai technicznych lub technologicznych ni2 wskazane w
dokumentacji pro.iektowej, a wynikajQcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w parciu,
o kt6ry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiEzaf grozilo niewykonaniem lub nienaleiytym
wykonaniem przedmiotu umowy;
2) podwykonawcy, o kt6rej mowa we wzorze umowy.
18.6. Kaida ze stron umowy bqdzie mogla wystEpii z propozycjq dokonania zmian postanowief zawartei umowy. Propozycja
ta bedzie musiala wskazywai na okolicznosci uzasadniajEce wprowadzenie zmian, a o ile to wlaSciwe, zawierad takie
dowody na potwierdzenie rzeczywistego istnienia tych okolicznoSci.
18.7. Zmiany postanowie6 zawartej umowynie mogE doprowadzii do naruszenia art. 144 ust. l ustawyPzp.

19.1. Srodki ochrony prawnej przyslugujq Wykonawcy, a takie innemu podmiotowi, jeieli ma tub miat interes w uzyskaniu
19.2.
19.3.
19.4.

zam6wienia oraz poni6sl lub moie ponieS6 szkodq w wyniku naruszenia przez Zamawiajqcego przepis6w ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu oraz SIWZ przyslugujq r6wniei organizacjom wpsianym na
liste, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5) ustawy Pzp.
Odwolanie przysfuguje wylqcznie od niezgodnej z przepisami utawy czynnosci Zamawiajqcego pdiqtei w postepowaniu
lub zaniechania czynno5ci, do kt6rej ZamawiajQcy jest zobowiqzany na podstawie ustawy.
Odwolanie przysfuguje wylqcznie wobec czynno6ci:
1) wyboru trybu negocjacii bez ogloszenia, zam6wienia z wolnej rQki lub zapytania o cenq,
2) okreslenia warunk6w udziafu w postQpowaniu.
3) wykluczenia odwolujAcego z postqpowania,
4) odrzucenia oferty odwolujqcego,
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5) opisu przedmiotu zam6wienia,
6) wyboru oferty najkorzystniejszej.
1.9.5. Odwolanie powinno wskazywad czynno6i Iub zaniechanie czynno6ci Zamawiajqcego, kt6rej zarzuca siq niezgodnoSi
przepisami ustawy, zawierai zwiezle przedstawienie zarzut6w, okre5lai 2qdanie oraz wskazywai okoliczno5ci faktyczne

z
i

prawne uzasadniajEce wniesienie odwolania.
19.6. Odwotanie wnosi siQ do Prezesa Krajowej lzby Odwoiawczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnorqcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
19.7. OdwolujEcy przesyla kopiq zamawiajacemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki spos6b, by m6gl on
zapoznai siq z jego treiciq przed upfywem tego terminu. Domniemywa siq, iZ ZamawiajEcy m6gl zapoznai siQ z tresciq
odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jeieli przeslanie jego kopii nastqpilo przed uplywem terminu do
jego wniesienia przy u2yciu Srodk6w komunikacji elektronicznej.
19.8. Odwolanie wnosi siq w terminie 5 dni od dnia przeslania informacji o czynnoSci Zamawiajacego stanowiEcego podstawQ
jego wniesienia - jeieli zostaly przeslane w sposdb okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie
10 dni-jeieli zostaly przestane w inny spos6b.
19.9. Odwotanie wobec tre5ci ogloszenia o zam6wieniu, a tak2e wobec postanowief SIWZ, wnosi siq w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie zam6wiei Publicznych lub SlWz na stronie internetowej.
19.10. Odwolanie wobec czynnoici innych ni2 okreilone w ust. 19.8. i 19.9. wnosi siq w terminie 5 dni od dnia, w ktorym
powziqto lub przy zachowaniu naleiytej starannoSci moina bylo powziqi wiadomode o okolicznoSciach stanowiqcych
podstawq jego wniesienia.
1.9.1L. odwolanie podlega rozpoznaniu, jeieli nie zawiera brakdw formalnych oraz uiszczono wpis.
19.12. Wpis uiszcza siq najp6iniej do dnia uplywu terminu do wniesienia odwolania, a dow6d jego uiszczenia dolqcza siq do
odwofania-

moie w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowai ZamawiajEcego o niezgodnej z
przepisami ustawy czynnosci podjqtej przez niego lub zaniechaniu czynnoici, do ktdrej jest on zobowiEzany na
podstawie ustawy, na kt<ire nie przysluguje odwolanie na podstawie ust. 19.4.
19.14. W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji Zamawiajqcy powtarza czynnose albo dokonuje czynnoSci
zaniechanej, informujEc o tym Wykonawc6w w spos6b przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynnoic..
L9.l-5. Na czynnoici, o kt6rych mowa w ust. 19.14. nie przystuguje odwolanie, z zastrzezeniem ust. 19.4.
19.16. Srodki ochrony prawnej zostaly uregulowane w ustawie - w Dziale Vl pt.: ,,Srodki ochrony prawnej" {art. 179-198g
ustawy Pzp).
1.9.L3. Wykonawca
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Zalecznik nr 1

Formularz ofertowy

zalacznik nr 2

Program Funkcjonalno

zalqcznik nr 3

OSwiadczenie o spetnianiu warunk6w udzialu w postqpowaniu

zalecznik nr 4

OSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postqpowania

zafqcznik nr 5

Wz6r umowy

zafqc2nik nr 6

Wykaz robdt

zalecznik nr 7

Wykaz os6b skierowanych przez Wykonawcq do realizacji zam6wienia publicznego

Zalqcznik nr 8

zobowiEzanie do udostqpnienia zasob6w, wiedzy i doiwiadczenia

zalacznik nr 9

Ogwiadczenie o przynale2noici lub braku przynale2no6ci do grupy kapitalowej

ZalQcznik nr
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Uiytkowy (PFU)

Szczeg6lowy kosztorys ofertowy
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