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I. Tryb postępowania przetargowego
Przetarg nieograniczony na zamówienie na roboty budowlane o wartości nie przekraczającej
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku „Prawo Zamówień Publicznych” (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1986)
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 39-46 ustawy Pzp.
Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP Nr 664761-N-2018 w dniu 29.12.2018 r., na
stronie internetowej: www.szpbialosliwie.pl, www.bip2.bialosliwie.pl oraz tablicy
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

II. Użyte określenia:
- „Zamawiający” – Gmina Białośliwie, którą reprezentuje Zofia Boć-Sosnowska –
dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białośliwiu;
− „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie
niniejszej Specyfikacji;
− „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
− „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.
U. z 2018 roku poz. 1986)
− „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot
został w sposób szczegółowy opisany w punkcie IV SIWZ;
− ”Oferent” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na
wykonanie Zamówienia;
− „Wykonawca” – Oferent, z którym podpisana została umowa na realizację
Zamówienia

III.

Określenie przedmiotu zamówienia

Zadanie pt. „Klucz do kompetencji-wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Białośliwie
- remont pracowni matematycznej i fizyko-chemicznej Szkoły Podstawowej
w Białośliwiu”
1.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
a) branża ogólnobudowlana
Sala fizyko-chemiczna
• Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-47,103 m2
• Rozebranie drewnianych podłóg ślepych-54,864 m2
• Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km-2.5 m 3
• Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome
Podposadzkowe-54,864 m2
• Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa-54,864 m2
• Warstwy wyrównawcze grubości 8 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane
przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2-54,864 m2

• Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome-54,864 m2
• Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na
zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2—54,864
m2
• Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej
w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2-30,320 m
• Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem
tapet na ścianach-87,384 m2
• Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-54,576
m2
• Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez
Szpachlowania-45,480 m2
• Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów63,669 m 2
• Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2-4,140
m2
• Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek
i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2-4,140 m2
• Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych- 2.5 m
• Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 15 mm stalowe ocynkowane o
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych-2.5 m
Sala matematyczna
• Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-39,675 m2
• Rozebranie drewnianych podłóg ślepych-46,799 m2
• Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km-2,8m3
• Podkłady betonowe na podłożu gruntowym-2.340 m 3

• Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome
Podposadzkowe-46.799 m 2
• Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa-46,799 m2
• Warstwy wyrównawcze grubości 8 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane
przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2-46.799 m2
• Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko-46.799
m2
• Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z
cokolikiem46.799 m2
• Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem
tapet na ścianach-79.860 m2

• Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-50,472
m2
• Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez
Szpachlowania-42,060 m 2
• Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem
tapet na stropach, biegach i spocznikach-55,019 m2
• Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów55,019 m2
• Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2-4,140
m2
• Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek
i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2-4,140 m2
b) roboty elektryczne
pracownia matematyczna
• wykłucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle -98m
• zaprawianie bruzd o szerokości do 25 m-98 m
• Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na
wyłącznik, przełącznik świecznikowypodłoże z cegły-9 wyp.
• Montaż opraw oświetleniowych przekręcanych świetlówkowych 2x 36 W-9 kpl
• Montaż modułu oświetlenia awaryjnego 3 h do oprawy- 2 szt
• Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na
gniazdo wtykowe 2-bieg. 10 A i 10A/Z podłoże z cegły-7 wyp.
•
Pracownia fizyko-chemiczna
•
•
•
•
•
•

wykłucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle -112m
zaprawianie bruzd o szerokości do 25 m-112 m
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na
wyłącznik, przełącznik świecznikowypodłoże z cegły-12 wyp.
Montaż opraw oświetleniowych przekręcanych świetlówkowych 2x 36 W-12 kpl
Montaż modułu oświetlenia awaryjnego 3 h do oprawy- 2 szt
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na
gniazdo wtykowe 2-bieg. 10 A i 10A/Z podłoże z cegły-7 wyp.

2.Szczegółowy zakres prac znajduje się w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr
7a, 7b, 7c i 8a, 8b, 8c do niniejszego SIWZ obejmującej: projekt budowlany, STWiORB oraz
przedmiary.
3.Wymagania podstawowe:
a) wszystkie materiały użyte do realizacji zamówienia muszą posiadać wymagane prawem
certyfikaty, aprobaty techniczne i pozwolenia i być zgodne z obowiązującymi w tym
zakresie unormowaniami prawnymi, a w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1570). realizacja zamówienia musi
być prowadzona zgodnie z wymaganiami w tym zakresie wynikającymi z
obowiązujących uregulowań oraz zasadami sztuki budowlanej
b)w przypadku wystąpienia rozbieżności w dokumentach ustala się ważność obmiarów
zawartych w dokumentach wg. kolejności:
− dokumentacja projektowa

− przedmiar
− SIWZ
c)Oferent, po zakończeniu realizacji zadania, przedłoży zamawiającemu odpowiednie protokoły
odbiorów, certyfikaty itp;
d)Okres gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia musi wynosić co najmniej 36
miesięcy, liczonej od dnia odbioru końcowego.
UWAGA: Wydłużenie okresu gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert opisanym w
rozdz. XV niniejszej SIWZ

e)Oferent nie może wykorzystać jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków w dokumentacji
projektowej. W przypadku, gdy Oferent wykryje takie błędy lub braki niezwłocznie powiadamia
o tym Zamawiającego, który wprowadzi niezbędne zmiany lub uzupełnienia.
f)Nie zgłoszenie błędów, o których mowa w pkt. e) oznacza, że Oferent akceptuje dokonane
przedmiary oraz dokumentację techniczną i składając ofertę zobowiązuje się do osiągnięcia
oczekiwanego przez Zamawiającego efektu realizacji zamówienia publicznego stanowiącego
przedmiot niniejszej dokumentacji. W takiej sytuacji Oferent nie może wnosić żadnych roszczeń
do Zamawiającego z tego tytułu.
g)Podana w ofercie cena ofertowa brutto będzie ceną ryczałtową i będzie uwzględniała
wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowała wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia.
h) Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym dla sporządzenia kalkulacji ceny oferty i jest
on dołączony do SIWZ wyłącznie celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty.
Zamawiający uznaje, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania,
bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte w dokumentacji
projektowej. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie wydatki oraz ryzyko związane z
koniecznością zrealizowania przedmiotu zamówienia. Zamawiający żąda przedstawienia
kosztorysu przy podpisaniu umowy.
i)Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich
osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:
- wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w rozdz. IV ust.3 SIWZ w tym
prac fizycznych (malarze, elektrycy, tynkarze, glazurnicy) jeżeli wykonywanie tych czynności
polega na wykonaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy
także podwykonawców-wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o
podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę
o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady
dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku
przez zamawiającego zawarto w art. IX - wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
h) Równoważne rozwiązania techniczne.
-W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym.
-W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są
podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz
wymagany standard. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie

obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i
materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
-Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 Ustawy oznacza, że
zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane dostawy
spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego
niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub
oznakowania potwierdzającego, że dane dostawy spełniają równoważne wymagania,
Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki
dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca
udowodni, że dostawy które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania
określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.
-Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę
oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako
środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w
opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia
oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne
jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki
dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany
Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich
uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu
Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego
dostawy spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach
oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.
-Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy
4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6.Zamawiający nie dopuszcza udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1
pkt 6 Ustawy Pzp.
7.Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
8.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

IV.

Termin realizacji zamówienia

Termin rozpoczęcia prac Zamawiający przewiduje na dzień 01.04.2019 r. Wymagany termin
realizacji zadania: do 06.05.2019 r. Termin realizacji zamówienia uznaje się za dochowany, gdy
we wskazanym terminie nastąpi zgłoszenie gotowości do odbioru robót końcowych, a
zgłoszenie to będzie potwierdzone przez inspektora nadzoru lub przez przedstawiciela
Zamawiającego.

V. Instrukcja dla Oferentów
1. Opis przygotowania oferty :
a) oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim
pismem komputerowym lub maszynowym lub inną trwałą techniką, zgodnie z wzorami
formularzy, gdy takie są dołączone do niniejszej Specyfikacji

b) wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być ponumerowane, ilość stron
wpisana do formularza oferty, przy czym numerowania nie wymagają strony nie
zawierające żadnych treści;- powyższe zalecenie ma charakter porządkowy.
c) dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych
za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w
imieniu Oferenta wg. obowiązujących przepisów,
d) w przypadku dokumentów w języku obcym wymagane jest dostarczenie tłumaczenia na
język polski;
e) oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń
woli w imieniu Oferenta lub pełnomocników do występowania w jego imieniu.
Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile takie
pełnomocnictwo nie wynika z załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo do
występowania w imieniu Oferenta może być doręczone w dniu otwarcia ofert,
f) w przypadku oferty składanej przez konsorcjum oferta winna być podpisana przez
uprawnione osoby wskazanego w umowie konsorcyjnej lidera konsorcjum;
g) wszystkie poprawki lub wpisy w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone
podpisem osoby lub osób podpisujących ofertę,
h) cena oferty musi być podana liczbowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT,
i) jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy ceną wyrażoną liczbowo i słownie, ważna będzie
cena wyrażona słownie,
j) koszt sporządzenia oferty ponosi Oferent, z zastrzeżeniem art. 93 ust.4 ustawy Pzp.
k) każdy Oferent może w niniejszym przetargu złożyć tylko jedną ofertę,
l) w przypadku składania oferty przez konsorcjum członkowie konsorcjum nie mogą
występować jako członek innego konsorcjum uczestniczącego w postępowaniu lub też
składać oferty samodzielnie;
m) w przypadku składania oferty przez grupę kapitałową członkowie tej grupy mogą złożyć
ofertę samodzielnie o ile wykażą, że istniejące powiązania nie prowadzą do zachwiania
uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami;
n) w przypadku złożenia przez Oferenta więcej niż jednej oferty, oferty te podlegają
odrzuceniu,
o) w przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w pkt m lub o lub nie możności wykazania
spełnienia warunku opisanego w pkt n, traktuje się, że Oferent złożył więcej niż jedną
ofertę i oferty wszystkich konsorcjów jak też indywidualne, złożone przez uczestnika
konsorcjum lub członka grupy kapitałowej odrzuca się;
p) Oferent w treści oferty może zastrzec, które zamieszczone w niej informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji nie podlegają udostępnieniu innym uczestnikom postępowania
przetargowego.
1.2.Podwykonawcy:
a) W przypadku powierzenia zamówienia podwykonawcy Zamawiający żąda wskazania
przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
b) Jeżeli zmiana albo rezygnacja podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest
obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia
2. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty
a) W celu zachowania zasad uczciwej konkurencji Zamawiający wymaga by Oferent zamieścił
ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą zaadresowane do Zamawiającego oraz

oznakowane następująco: Oferta na„ Klucz do kompetencji-wsparcie kształcenia ogólnego w
Gminie Białośliwie- remont pracowni matematycznej i fizyko –chemicznej w Szkole
Podstawowej w Białośliwiu” „ Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 21 stycznia 2019
r. godzina 10.00".
b) Koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres oferenta, aby można ją było odesłać
w przypadku złożenia oferty po terminie.
c) W przypadku składania ofert przez konsorcjum na wewnętrznej kopercie umieszcza się
jedynie adres lidera konsorcjum.
d) W przypadku przesyłania oferty pocztą lub kurierem, gdy nie ma możliwości utajnienia
danych nadawcy, ofertę można składać w pojedynczej kopercie zawierającej opis jak
podano w punkcie a.
e) Koperta uszkodzona w drodze, co będzie potwierdzone przez doręczyciela, traktowana
będzie jako nie naruszona.
f) Zaistnienie sytuacji opisanej w pkt d i e nie może być podstawą kwestionowania
przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.
Rozdz. VI
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia
O zamówienie mogą ubiegać się oferenci działający samodzielnie, w konsorcjach lub grupach
kapitałowych z uwzględnieniem zastrzeżeń wynikających z odrębnych przepisów lub
niniejszego SIWZ.
3.1.O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki określone w art.
22.ust. 1 : O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 1pkt.12-23 ustawy Pzp;

•

•

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania (art.
24 ust. 12 ustawy).

•

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13
i 14 oraz pkt 16–20 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez
niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.
Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania
się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2018 r.poz. 798 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu chyba, że wykażą,
że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2.Zamawiajacy nie przewiduje podstaw wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5

•

Wykluczenie Wykonawcy następuje:
•

w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o
której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24
ust. 1 pkt 13 lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku
został określony inny okres wykluczenia;
• w przypadkach, o których mowa:
• w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach,
została skazana za przestępstwo wymienione w art. ust. 1 pkt 13 lit. d,
• w art. 24 ust. 1 pkt 15,
• jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku
został określony inny okres wykluczenia lub od dnia, w którym decyzja
potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 jeżeli nie upłynęły 3 lata
od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
-Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
-Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) posiadają zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia :
-Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
Zamawiający uzna za spełnianie powyższego warunku jeżeli wykonawca będzie
dysponował minimum jedną osobą, która będzie posiadała uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w branży: elektro energetycznej - kierownik robót uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych co najmniej w ograniczonym zakresie. Osoba
musi posiadać uprawnienia co najmniej 2 lata liczone do terminu otwarcia ofert.
Uprawnienia budowlane, o których mowa powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz . U. z 2018 r. poz. 1202 z poźn. zm.) Dopuszcza się ważne i
odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W
przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje budowlane, z
uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016
r. poz. 65 z poźn. zm)

3.2 Zamawiający dokonuje oceny ofert w niniejszym postępowaniu na podst. art.
24 aa.tj. w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
VII.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków w
postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia

Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:
1. Do oferty (formularz ofertowy stanowiący zał. nr 1 do SIWZ) każdy Wykonawca musi
dołączyć:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr
2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
b) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże samodzielnie (bez
odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego) oświadczenie Zamawiającemu o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. –zgodnie z zał. Nr 4 do SIWZ

NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W TRAKCIE OCENY I BADANIA OFERT
2.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych
na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o
których mowa w art. 25 ust. 1
-Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
Zamawiający uzna za spełnianie powyższego warunku jeżeli wykonawca będzie
dysponował minimum jedną osobą, która będzie posiadała uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w branży:
elektro energetycznej - kierownik robót uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych co najmniej w ograniczonym zakresie. Osoba
musi posiadać uprawnienia co najmniej 2 lata liczone do terminu otwarcia ofert
3.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VII.1
niniejszej SIWZ.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na
ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VII.1 niniejszej SIWZ.
5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
6.Jeżeli Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
a) składa oświadczenie zgodnie z zał. Nr 2 i 3
7. W przypadku poleganiu na innych podmiotach - w celu oceny, czy wykonawca polegając na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w
szczególności:
-zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy PZP na wezwanie
Zamawiającego, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego
Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. z 2017 r. poz.
570)-Wykonawca powołując się na ww. przepis winien podać znak sprawy/nr postępowania do
którego zostały dołączone ważne oświadczenia/dokumenty w
celu umożliwienia ich
identyfikacji.
9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów, uzupełnienia, poprawienia w
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
10.OFERTA WSPÓLNA
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o
którym mowa w rozdz. VII. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z

wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
1) partnerzy ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Partnerów;
3) każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z
postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym
przez Zamawiającego w rozdz. VI.pkt3 (Załącznik nr 2i 3 do SIWZ)
4) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem
.
VIII. Warunki umowy
a) Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę
najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa na wykonanie zamówienia zgodnie z
Uzupełnionym Wzorem Umowy- zał .nr 6, po usunięciu zapisów wykreślonych zgodnie
z instrukcją przez Oferenta i treści samych instrukcji.
IX. Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać do dnia 18 stycznia 2019 roku do godziny 15.00 w siedzibie Szkoły
Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białośliwiu, 89-340 Białośliwie ul. 4 Stycznia 8, Powiat
pilski, woj. wielkopolskie , pokój nr 4- sekretariat.
Oferty należy sporządzić w postaci papierowej i opatrzyć własnoręcznym podpisem oraz można
złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
O zachowaniu terminu składania ofert decyduje data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone Oferentom bez otwierania.
X. Wadium
10.1 Zamawiający żąda wniesienia wadium.
10.2 Wadium może być wnoszone w formach dopuszczonych zgodnie z art.45 ust.6 ustawy
Pzp.
10.3Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1200 zł brutto (słownie: tysiąc
dwieście złotych)
10.4 Wniesienia wadium należy dokonać w wybranej przez oferenta formie przed terminem
ustalonym dla składania ofert nie później niż do dnia 18.01.2019 roku do godz. 15.00.
10.5 Wpłaty wadium należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego:
37 8937 0007 0000 1661 2000 0100 z dopiskiem na przelewie WADIUM i oznaczyć: „ Klucz
do kompetencji-wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Białośliwie- remont pracowni
matematycznej i fizyko –chemicznej w Szkole Podstawowej w Białośliwiu” Za termin
wniesienia wadium uznaje się, gdy kwota ujawniona będzie na koncie Zamawiającego.
10.6. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 Ustawy.
10.7. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do
końca terminu związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą.

10.8. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty
odpowiedni dokument.
XI. Termin związania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
XII. Tryb udzielania wyjaśnień
Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Pytania Oferentów muszą być formułowane na piśmie na adres
Zamawiającego lub przesyłane faxem do Zamawiającego na nr 672 875 019 lub przesłane
pocztą elektroniczną na adres: bialosliwieszp@wp.pl.
Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Oferentom, którzy pobrali
specyfikację istotnych warunków zamówienia lub złożyli zapytania, faxem, pocztą elektroniczną
lub w przypadku braku wskazanego numeru faxu lub e-maila pisemnie oraz umieści odpowiedź
na stronach internetowych wskazanych do publikacji SIWZ.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert
Oświadczenia i inne pisma Oferentów przesłane faxem lub pocztą elektroniczną zostaną uznane
jako złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostaną
niezwłocznie potwierdzone na piśmie przez przekazującego
Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:
− Pan Piotr Kadecki - email: zastepca1sp@op.pl – w sprawach proceduralnych i
technicznych tel. 672 875 019.
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wykonawców.
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp treść zapytań wraz z
wyjaśnieniami (bez ujawnienia źródła zapytania) zamieści na stronie internetowej-www.
bip2.bialosliwie.pl i www.szpbialosliwie.pl. Tym samym wszelkie informacje przekazywane
Oferentom stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą
wszystkich Oferentów biorących udział w ww. postępowaniu. Oferent jest zobowiązany złożyć
ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla
Wykonawców.
XIII. Otwarcie ofert
1.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21 stycznia 2019 r. o godzinie 10.00 w siedzibie
Zamawiającego.

2.Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert Zamawiający podaje nazwę i siedzibę oferenta,
którego oferta jest otwierana - ceną ofertową za realizację zamówienia, długość oferowanej
gwarancji. Następnie odbędzie się ocena ofert.
3.TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
1) Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
2) Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie
później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione
oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp, tj.: m.in.:
nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności.
W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego
punktu druku Formularza Ofertowego. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio
oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem: „tajemnica
przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w
dokumentacji należy zamieścić stosowne odsyłacze.

XIV.OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERY
1.Wykonawca w ofercie określi cenę oferty brutto w zł (PLN), która stanowić będzie
wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia. Cena oferty – jest to kwota
wymieniona w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ), którą należy podać w zapisie
liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku)
2.Podstawą do określenia ceny oferty jest SIWZ wraz załącznikami.

XV. Kryteria i sposób oceny oferty
Komisja Przetargowa dokona oceny poszczególnych ofert w zakresie spełnienia wymogów
formalnych a następnie przystąpi do oceny poszczególnych ofert wg. określonych kryteriów.
Oferty rozpatrywane będą przez ich porównanie z pozostałymi ofertami w zakresie
poszczególnych kryteriów.
Oferty rozpatrywane będą oddzielnie.

Nr

1.
2.

Nazwa kryterium

Cena
Długość oferowanej gwarancji:
□ 36 miesięcy od daty podpisania
protokołu odbioru robót
□ 42 miesiące od daty podpisania
protokołu odbioru robót
□48 miesięcy od daty podpisania
protokołu odbioru robót

Obliczenie
przyznanych
punktów
O= Cn /Cob xW

0 pkt
10 pkt
20 pkt

Waga

60 %
40 %

□54 miesiące od daty podpisania

30 pkt

protokołu odbioru robót
□ 60 miesięcy od daty podpisania
protokołu odbioru robót

40 pkt

C=CN/Cob x W
C-kryterium cena
Cn- cena oferty najkorzystniejszej
Cob –cena oferty badanej
W-waga-60%
Gw- długość oferowanej gwarancji
O-oferta najkorzystniejsza
O =C+Gw
Przy czym 1% = 1 pkt
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który uzyskał w wyniku oceny ofert najwyższą
liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert.

XVI. Tryb ogłoszenia wyników przetargu
Zamawiający podpisze umowę z Oferentem, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z
punktu widzenia kryteriów przyjętych w SIWZ.
2. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie
zasady i kryteria określone w SIWZ. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3. Po wyborze oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o treści
przewidzianej w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Zamawiający udostępni na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 92 ust.
2 ustawy Pzp.
5.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
5.1. Umowę regulującą współpracę Partnerów przy realizacji przedmiotowego zamówienia, w
przypadku, gdy za ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Partnerów
ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia (art. 23 ustawy Pzp);
6. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od
dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
7. Wybrany Wykonawca zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy
zgodnej ze wzorem umowy, załączonym w SIWZ (Załącznik nr 6 do SIWZ).
1.

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez dokonywania
ich ponownej oceny, chyba, że wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy
Pzp.
9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane zostanie do Biuletynu Zamówień
Publicznych.

XVII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Przed podpisaniem umowy Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości: 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru
Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach w:
-pieniądzu;
-poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
-gwarancjach bankowych;
-gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4.Zabezpieczenie wykonania umowy Oferent wniesie w dacie zawarcia umowy w formie
pieniądza na rachunek Zamawiającego: 37 8937 0007 0000 1661 2000 0100
lub w innych formach dopuszczonych w ustawie.
5.W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania wniesionego w formie innej niż w
pieniądzu winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.
6.Zabezpieczenie zostanie zwrócone Oferentowi, z zastrzeżeniem pkt 5, zgodnie z art.151
Ustawy Pzp tj. w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane.
7.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady ustala się w
wysokości 30 % wysokości zabezpieczenia. Ww. kwota zwracana jest nie później niż w 15
dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

XVIII. Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu:
Oferent zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
-oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w rozdz. III ust. 3 lit. i) osób nie
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony
przypadek (kara może być wielokrotnie nakładana wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający
podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę dotyczy to także osób
zatrudnionych przez podwykonawców);
- odmowy podania danych umożliwiających identyfikacje wykonujących czynności wskazane
w rozdz. III ust. 3 lit. i) na zasadach określonych w art. IX ust. 5 umowy- zał. Nr 6 do SIWZ w
wysokości 300 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie
wobec tej samej osoby w przypadku nie wskazania jej danych przez Wykonawcę w drodze
oświadczenia o którym mowa w art. IX ust.5).

- opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi
– w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia. Termin
opóźnienia liczony będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie wad,
 odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto;
- braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w
wysokości

10%

wynagrodzenia

brutto

określonego

w

zaakceptowanej

umowie

o

podwykonawstwo,
 nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w
zaakceptowanej umowie o podwykonawstwo za każdy dzień opóźnienia,
 nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto umownego,
 nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,
 braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości
10% wynagrodzenia umownego brutto.
1.1.2.W przypadku kar umownych określonych pkt.1.1.1 w tiret 4 do 8, kary odnoszą się do
każdej umowy o podwykonawstwo osobno.
1.1.3 Zamawiający zapłaci dla Oferenta karę umowną za:
 opóźnienie w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,1% całkowitej ceny ofertowej
brutto za każdy dzień opóźnienia.
1.1.4 Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.
1.5 Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane
z wynagrodzenia za wykonane roboty.
1.6
Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych
tytułów.
1.7
Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty
kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia
robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
XIX. Możliwe zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Oferty oraz warunki tych zmian.
1.Zmiana postanowień umowy może nastąpić w przypadku:
1.1Katalog zmian umowy w zakresie terminu przewidzianego na realizację robót
budowlanych:
a)Zmiany będącej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej
pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Współfinansującą w zakresie terminów
(w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokości i warunków płatności
dofinansowania realizacji projektu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy;

2.Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:
1.1 Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot
umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ;
1.2 Zmiana obowiązującej stawki VAT;.
1.3 Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy.
1.4 Zmiana zasad płatności. Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca wskaże, że
Zamawiający nie jest objęty procedurą odwrotnego obciążenia VAT i zastosuje stawkę
podatku VAT w ofercie i strony przyjmą w umowie zasadę klasycznego rozliczenia
podatku VAT - a wiążące stanowiska organów skarbowych wskażą następnie na
występowanie procedury odwrotnego obciążenia VAT w stosunkach pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą – Strony dokonają zmiany umowy w ramach której
Wykonawca zobowiąże się do wystawiania faktur zgodnie z regułami dotyczącymi
procedury odwrotnego obciążenia VAT.
1.5 Zmiana zasad płatności. Strony przyjmują zastosowanie do całości przedmiotu
zamówienia stawki podstawowej 23% VAT. Jeżeli przed zakończeniem realizacji
zamówienia Zamawiający otrzyma wiążącą indywidualną interpretację podatkową,
która wskaże na możliwość zastosowania stawki preferencyjnej do całości lub części
zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawcą na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegającą na zmianie stawki podatku VAT na
stawkę preferencyjną - do tych części zamówienia, do których będzie to uzasadnione w
świetle otrzymanej interpretacji indywidualnej.
2.
Zamawiający na podstawie art. 142 ust. 5 Pzp dopuszcza zmianę wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację umowy, w trakcie obowiązywania
Umowy w przypadku zmiany:
2.1 Stawki podatku VAT,
2.2 Minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej
ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
2.3 Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości
stawki
składki
na
ubezpieczenie
społeczne
i zdrowotne,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez
Wykonawcę, o wartość wzrostu tych kosztów.
2.4 Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest możliwa w przypadkach wskazanych wyżej,
na zasadach określonych w warunkach umowy.
3.Uzasadnionego przedłużenia terminu realizacji umowy w razie wystąpienia:
a) konieczności realizacji robót zamiennych,
b) sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ
na realizację robót.
c) zaistnienia siły wyższej;
-wynikające z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urządzeniami
podziemnymi, powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagając naprawy
e) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub
zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika
konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy,
4.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:
a) zmiany danych teleadresowych,

b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);
c) zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego uwzględniająca postęp
w realizacji prac przez Wykonawcę.
5. Zmiany może inicjować każda ze stron umowy wyłącznie w formie pisemnej, określając
warunki jej dokonania, biorąc pod uwagę w szczególności:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) czas wykonania zmiany,
4) wpływ zmiany na termin zakończenia wykonania zamówienia,
6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w
formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

XX. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych
osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia
obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności:
Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.
Dotyczy to w szczególności:
-wykonawcy będącego osobą fizyczną,
-wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
-pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone
w pełnomocnictwie),
-członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe
zamieszczone w informacji z KRK),
-osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego;
Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.
Dotyczy to w szczególności:
-osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
-podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
-podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową
działalność gospodarczą,
-pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

-członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną
(np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
-Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio pozyskał.
-Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Wiktora Kaji
w Białośliwiu, ul. 4 Stycznia 8, 89-340 Białośliwie
2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Pt: „Klucz do
kompetencji-wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Białośliwie- remont pracowni
matematycznej i fizyko –chemicznej Szkoły Podstawowej w Białośliwiu” znak sprawy:
SPB.260.4.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
3.–inspektorem ochrony danych osobowych Gminie Białośliwie jest Pan/i Małgorzata
Sapalska, e-mail:inspektor@cbi24.pl.
4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1987), dalej „ustawa Pzp”;
2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
3. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
4. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

5. posiada Pani/Pan:
6. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
7.

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

;
8.

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO;
9.

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
10.
11.

nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych

osobowych;
12.

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

13.

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do
wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO względem osób
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio
pozyskał, jednakże ten obowiązek wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania,
gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi
informacjami(art.13 ust 4 RODO). Ponadto

wykonawca musi wypełnić obowiązek

informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje
Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał chyba ,że ma zastosowanie co najmniej
jedno z wyłączeń , o których mowa w art. 14 ust 5 RODO.
Zamawiający zawarł stosowne oświadczenie dla Wykonawcy w formularzy ofertowym
stanowiącym zał. Nr 1 do SIWZ.

XXI. Środki ochrony prawnej
1.Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego

przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy
Pzp.
Załączniki:
1.Formularz ofertowy- zał. Nr 1
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. Nr 2
3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania- zał. Nr 3
4.Oświadczenie o nie przynależeniu do grupy kapitałowej/oświadczenie o przynależności
do grupy kapitałowej- zał. Nr 4
5. Wykaz osób- zał. Nr 5
6.Wzór umowy- zał. Nr 6
7. Dokumentacja techniczna, budowlana, przedmiary
- zał. Nr 7a – projekt budowlany
- zał. Nr 7b – STWiOR – budowlane
- zał. Nr 7c – przedmiar - budowlane
- zał. Nr 8a – projekt - elektryczne
- zał. Nr 8b – STWiOR – elektryczne
- zał. Nr 8c – przedmiar - elektryczne

Zatwierdzono:
Zofia Boć-Sosnowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białośliwiu

Białośliwie, dnia 29 grudnia 2018 r.

