Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwota określona w art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)
zwaną dalej ustawą Pzp pod nazwą: „Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych

przy ul. Marszałka Piłsudskiego w Starachowicach”.
Zamawiający: Starachowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Wspólny Dom”
Sp. z o.o., ul. Radomska 45/20, 27-200 Starachowice, reprezentowana przez Prezesa Zarządu.
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1. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych „A”,
„B”, „C” wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu na działkach ewid. nr 1137/1 i 1137/4
przy ul. Marszałka Piłsudskiego w Starachowicach.
Zakres ww. robót obejmuje:
•

budowę trzech budynków wielorodzinnych, wraz z instalacjami
oznaczonych w dokumentacji projektowej „A”, „B”, „C”,

wewnętrznymi,

•

budowę dróg, dojść oraz miejsc postojowych,

•

budowę przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,

•

zagospodarowanie terenu: wycinka drzew, ukształtowanie, oświetlenie, odwodnienie
i ogrodzenie terenu, plac zabaw, wiata śmietnikowa, nasadzenia i trawniki.

Ogólna charakterystyka terenu inwestycji:
•

całkowita powierzchnia terenu inwestycji 5526,00 m2,

•

powierzchnia zabudowy (budynki i tarasy) 1140,33 m2,

•

powierzchnia zieleni 2280,30 m2,

•

pow. nawierzchni utwardzonych 2105,37 m2.

Ogólna charakterystyka budynku:
Budynek IV kondygnacyjny oraz kondygnacja podziemna przeznaczona na komórki lokatorskie
i pomieszczenia techniczne. W każdym budynku przewiduje się 20 lokali mieszkalnych:
- powierzchnia zabudowy 1 budynku 341,91 m2,
- powierzchnia całkowita 1 budynku 1348,39 m2,
- powierzchnia użytkowa 1 budynku 1162,76 m2,
- kubatura 1 budynku: 5071,47 m3.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
Obiekty powstałe w wyniku realizacji niniejszego zamówienia, przeznaczone są dla wszystkich
użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych.
Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia tj.: robót konstrukcyjno-budowlanych w zakresie stanu surowego
otwartego budynku.
UWAGA! Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałby w odniesieniu do niektórych
produktów lub usług dostarczanych przez konkretnego Wykonawcę znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie, źródło lub szczególny proces - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp,
dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych. Produkty lub usługi pochodzące od
konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim
muszą odpowiadać produkty lub usługi oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione
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wymagania stawiane przez Zamawiającego. Produkty lub usługi pochodzące od konkretnych
producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem
„minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania
dotyczące produktów lub usług zawartych w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach
internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na
celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego
rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter
przykładowy, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający,
wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt lub usługę
przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie rozwiązania równoważne
o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów
wskazanego produktu lub usługi, uznając tym samym każdy produkt lub usługę o wskazanych
lub lepszych parametrach.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osób
wykonujących wskazane czynności związane z realizacją zamówienia tj. z wykonaniem:
• robót branży ogólnobudowlanej,
• robót branży instalacyjnej,
• robót branży elektroenergetycznej,
• robót branży drogowej.
Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie
zamówienia.
Kody CPV:
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków;
45211340-4 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego;
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków;
45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków;
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych;
45320000-6 Roboty izolacyjne;
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
2. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy
Pzp, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług
lub robót budowlanych.
4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający
wymaga lub dopuszcza ich składanie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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5. Termin wykonania zamówienia.
Termin realizacji zamówienia – wymagany – do dnia 31.03.2021 r.
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania.
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy Pzp;
UWAGA! Zamawiający informuje, iż znowelizowana ustawa Pzp wprowadza zmienione
i nowe podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania.
2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy Pzp, tj. Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe – art. 24 ust. 5 pkt 1)
ustawy Pzp;
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych – art. 24 ust. 5 pkt 2) ustawy
Pzp;
3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy Pzp, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania – art. 24 ust. 5 pkt 4)
ustawy Pzp;
4) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15
ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności – art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp.
3. spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone w ogłoszeniu
o zamówieniu oraz w pkt II SIWZ.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20
lub ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 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
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o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu.
II. Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki:
1) posiadać zdolność techniczną lub zawodową tj.:
a) wymagane jest wykazanie wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert co najmniej:
• dwóch robót budowlanych zawierających w swoim zakresie budowę: budynku
mieszkalnego wielorodzinnego lub budynku użyteczności publicznej lub
budynku zamieszkania zbiorowego o kubaturze min. 5000 m3 każdy.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymieniony
warunek mogą spełniać łącznie.

b) wymagane jest dysponowanie osobami o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania przedmiotu
zamówienia tj. wymagane jest dysponowanie:
• jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – kierownik budowy,
posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy na realizację
zadań, które obejmowały swoim zakresem budowę: budynku mieszkalnego
wielorodzinnego lub budynku użyteczności publicznej lub budynku
zamieszkania zbiorowego o kubaturze min. 5000 m3 każdy. Minimalne
wymagania doświadczenia kierownika budowy – jedna realizacja.
• jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń –
kierownik robót,
• jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń – kierownik robót,
• jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalności drogowej co najmniej w ograniczonym zakresie – kierownik
robót.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymieniony
warunek mogą spełniać łącznie.

UWAGA! Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji w ww. branżach jeśli wykazana
osoba posiada wymagane uprawnienia.
Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym,
wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich
przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które
w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w ww. specjalności.
2) posiadać sytuację finansową:
• wymagane jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na
kwotę minimum 1.000.000,00 zł brutto.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymieniony
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warunek mogą spełniać łącznie.

Dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający
przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 ustawy Pzp.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane, przewidziane w tym zamówieniu.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający
żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację zamówienia.
Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków, skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się
odpowiednio do Wykonawców, o których mowa wyżej.
Podstawy dotyczące wykluczenia, wskazane w niniejszej SIWZ, każdy z Wykonawców
musi wykazać odrębnie w składanej ofercie (dotyczy oświadczeń i deklaracji), czy w trakcie
procedury badania i oceny ofert.
Warunki udziału w postępowaniu zostały one opisane w części SIWZ odnoszącej się do
wymaganych warunków udziału.
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została
wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
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W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek w formularzu „OFERTA” dokładnie
wskazać dane (nazwa firmy, adres) wszystkich Wykonawców.
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
UWAGA! Dokumenty wymienione:
- w pkt 1) Wykonawca składa do oferty,
- w pkt 2) Wykonawca składa w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia przez Zamawiającego
informacji z otwarcia ofert dotyczącej niniejszego postępowania na stronie
https://stbs.starachowice.eu/,
- w pkt 3) składa na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
5 dni jedynie Wykonawca, który w procedurze badania i oceny ofert uzyska największą ilość
punktów.
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
określonych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24. ust. 1 oraz w art.
24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy Pzp Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert
oświadczenia zawarte w załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach
stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie oświadczenia zawarte
w załącznikach nr 2 i 3 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zamieszcza w ww.
oświadczeniu także informacje o tych podmiotach. 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 powyższym oświadczeniu.
2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp – załącznik nr 4 do SIWZ.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymieniony dokument
musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

3) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia nw. oświadczeń i dokumentów:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
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wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymienione dokumenty
muszą być złożone przez każdego Wykonawcę.

d) Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów Zamawiający w celu zbadania czy wobec
tych podmiotów nie zachodzą przesłanki wykluczenia żąda od tych podmiotów złożenia
dokumentów, o których mowa w pkt 7.3) lit. a) - c) SIWZ.
e) Jeżeli, Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.3) SIWZ lit. a)-c) – składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; (wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
• nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
f) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt 7.3) lit. e) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zastąpione dokumenty
winny być wystawione odpowiednio jak w pkt 7.3) lit. e) SIWZ.
g) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
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zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty – sporządzonego wg załącznika - DOŚWIADCZENIE
ZAWODOWE.
Wymagane jest wykazanie wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert co najmniej:
• dwóch robót budowlanych zawierających w swoim zakresie budowę: budynku
mieszkalnego wielorodzinnego lub budynku użyteczności publicznej lub budynku
zamieszkania zbiorowego o kubaturze min. 5000 m3 każdy.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymieniony warunek
mogą spełniać łącznie.

Do wykazu należy załączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty
h) 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 – WYKAZ OSÓB.
Wymagane jest dysponowanie osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia
tj. wymagane jest dysponowanie:
• jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – kierownik budowy,
posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy na realizację zadań,
które obejmowały swoim zakresem budowę: budynku mieszkalnego wielorodzinnego
lub budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego
o kubaturze min. 5000 m3 każdy. Minimalne wymagania doświadczenia kierownika
budowy – jedna realizacja.
• jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń –
kierownik robót,
• jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń – kierownik robót,
• jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalności drogowej co najmniej w ograniczonym zakresie – kierownik robót.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymieniony warunek
mogą spełniać łącznie.

UWAGA! Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji w ww. branżach jeśli wykazana
osoba posiada wymagane uprawnienia.
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Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub
odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie
uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących
na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem
pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww.
specjalności.
i) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,
w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Wymagane jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę
minimum 1.000.000,00 zł brutto.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymieniony warunek
mogą spełniać łącznie.

Dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający
przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
4) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, 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. W takim przypadku Wykonawca wskazuje Zamawiającemu
dostępność oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego lub podaje
adresy stron internetowych, na których są one dostępne.
5) Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów Zamawiający żąda od Wykonawcy
przedstawienia do oferty w oryginale zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zawierającego m. in. następujące
informacje:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) 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.
Uwaga:
1. Dokumenty winny być składane w języku polskim w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę na każdej zapisanej stronie dokumentu.
• Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów,
które każdego z nich dotyczą.
• Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język
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polski.
3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
4. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty wymienione
w pkt 7 budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego
podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje
lub dokumenty w tym zakresie.
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
6. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo
ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
̶ Zamawiający wzywa, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający, w sytuacjach określonych w
art. 10c–10e ustawy Pzp, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
Wykonawcami.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie za pośrednictwem:
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,
osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
Jeżeli Wykonawca przekaże oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Zamawiający żąda niezwłocznie potwierdzenia faktu
ich otrzymania w tej samej lub innej – dopuszczanej formie przewidzianej w niniejszym
postępowaniu.
W przypadku wątpliwości co do sposobu przekazywania oświadczeń mają zastosowania
przepisy ustawy Pzp obowiązujące w dacie wszczęcia postępowania.
Adres Zamawiającego: Starachowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Wspólny
Dom” Sp. z o.o., ul. Radomska 45/20, 27-200 Starachowice.
E-mail: sekretariat@tbs.starachowice.pl
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Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień nie później niż w terminach określonych
w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
o wyjaśnienie treści SIWZ.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
9. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.
Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: sekretariat@tbs.starachowice.pl
10. Wymagania dotyczące wadium.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
− pieniądzu (tylko przelewem, tj. w formie rozliczenia bezgotówkowego poprzez przekazanie
określonej kwoty z rachunku bankowego wnoszącego wadium na niżej wymieniony
rachunek bankowy Zamawiającego),
− poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej,
− gwarancjach bankowych,
− gwarancjach ubezpieczeniowych,
− poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium w wysokości: 100.000,00 zł należy wnieść:
1) w pieniądzu - przelewem na konto nr 94 1560 0013 2005 8664 2000 0001 tytułem:
WADIUM na przetarg „Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy
ul. Marszałka Piłsudskiego w Starachowicach” - z takim wyprzedzeniem, aby wpłynęło
na rachunek Zamawiającego najpóźniej w terminie złożenia oferty (wniesienie wadium
przelewem oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego). Kopię
przelewu potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem należy dołączyć do
oferty najpóźniej w terminie jej składania.
2) w innych formach – w terminie składania oferty. Oryginał dokumentu zdeponować
w siedzibie Starachowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wspólny Dom”
Sp. z o.o. ul. Radomska 45/20, 27-200 Starachowice, z dopiskiem: „Wadium na przetarg
Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Marszałka
Piłsudskiego w Starachowicach”.
Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób
nieprawidłowy zostanie odrzucona w postępowaniu.
Uwaga! Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt
3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę
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jako najkorzystniejszej.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
11. Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust.
2 ustawy Pzp na przedłużenie terminu związania ofertą.
12. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej zgodnie z art. 9 ust.
1 ustawy Pzp. Aby zachować pisemną formę czynności prawnej należy złożyć własnoręczny
podpis na każdym dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
5. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie zawartości.
Koperta winna być zaadresowana na adres: Starachowickie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego „Wspólny Dom” Sp. z o.o., ul. Radomska 45/20, 27-200 Starachowice. Na
kopercie należy umieścić napis: Oferta na przetarg: „Budowa trzech budynków
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Marszałka Piłsudskiego w Starachowicach”.
Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez
osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań co
najmniej w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Zaleca się aby strony oferty były trwale ze
sobą połączone i kolejno ponumerowane.
6. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Wykonawca może wprowadzić zmiany i uzupełnienia do złożonej oferty oraz dokonać jej
zamiany pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma o tym pisemną informację z treścią
zmian przed upływem terminu składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wyrażenie życzenia zamiany oferty oraz
dokumenty z treścią zmian należy złożyć wg takich samych zasad, jakie dotyczą składania
oferty tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA" lub „ZAMIANA".
Takim dopiskiem powinna być również oznakowana każda strona zawartych w kopercie
dokumentów.
Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA" lub „ZAMIANA" zostaną otwarte:
przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadza zmiany,
̶ po ustaleniu oferty podlegającej zamianie.
̶

Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian:
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̶

dokumenty zawarte w kopercie „ZMIANA" zostaną dołączone do oferty,
̶ jeżeli nie będzie to konieczne do ustalenia oferty podlegającej zamianie - oferta
zamieniana nie będzie otwierana i może być zwrócona Wykonawcy na jego wniosek.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian). Koperty
ofert wycofywanych nie będą otwierane, jeżeli nie będzie to konieczne do identyfikacji oferty. Na
wniosek Wykonawcy oferta zostanie mu zwrócona.
7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę.
9. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później
niż w terminie składania ofert, zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli spełnia łącznie trzy warunki:
− ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada
wartość gospodarczą,
− nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
− podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp tj.:
- nazwy firmy oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być
oznaczone klauzulą „TAJEMNICA” i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale,
oddzielnie spięte.
10. Oferta winna zawierać co najmniej:
̶ wypełniony formularz OFERTA,
̶ wypełnione formularze oświadczeń – załączniki nr 2 i 3,
̶ pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik
(oryginał lub kopia poświadczona notarialnie),
̶ dokument ustanawiający pełnomocnika (zgodnie z pkt 12 ppkt 11 SIWZ),
̶ pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (tylko, jeśli dotyczy),
̶ potwierdzenie wniesienia wadium (zgodnie z pkt 10 SIWZ).
UWAGA! Wykonawca składający ofertę nie jest zobowiązany składać dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu czy dokumentów
potwierdzających brak wykluczenia z postępowania. Ten obowiązek będzie miał jedynie ten
Wykonawca, który w procedurze badania i oceny ofert uzyska największą ilość punktów i
otrzyma wezwanie Zamawiającego do dostarczenia tych dokumentów/oświadczeń
(wymienionych w pkt 7.3) SIWZ). Dokumenty te i oświadczenia będą musiały wykazywać
spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z
postępowania na termin zakreślony w tym wezwaniu. W przypadku dokumentów
dotyczących wykazania braku podstaw do wykluczenia obowiązek złożenia będzie miał także
podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca.
11. „Oferta wspólna”
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcja / spółki
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cywilne). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Dokument ustanawiający pełnomocnika - podpisany przez prawnie upoważnionych
przedstawicieli wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
ustanawiających pełnomocnika – należy dołączyć do oferty.
Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika lub prawnie upoważnionych
przedstawicieli wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
Przepisy Prawa Zamówień Publicznych dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio
do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, Zamawiający będzie żądał nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy
w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Do wszelkich kontaktów, uzgodnień i rozliczeń z Zamawiającym dotyczących realizacji
przedmiotowego zamówienia, Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani będą
ustanowić jednego pełnomocnika – „lidera”.
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia (również finansowe) dokonywane będą wyłącznie
z „liderem”.
13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starachowickim Towarzystwie
Budownictwa Społecznego „Wspólny Dom” Sp. z o.o., ul. Radomska 45 pok. 20, 27-200
Starachowice, w terminie do dnia 20.08.2019 r. do godz. 11.30.
lub przesłać pocztą na adres:
Starachowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
„Wspólny Dom” Sp. z o.o.
ul. Radomska 45/20
27-200 Starachowice
z takim wyliczeniem czasowym, aby wpłynęła w terminie, który został określony wyżej.
Oferta, która nie dotarła w wymaganym terminie do miejsca składania (bez względu
na przyczyny), będzie traktowana jako złożona po terminie. Wykonawca ponosi konsekwencje
doręczenia oferty po terminie lub do miejsca innego niż wskazane wyżej (np. do innego pokoju
w siedzibie Zamawiającego).
W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę,
która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej
lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca
ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 20.08.2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 20.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
https://stbs.starachowice.eu/ informacje (odczytywane przy otwarciu ofert) dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
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3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
Jednocześnie po zamieszczeniu na stronie internetowej tych informacji Wykonawcy, którzy
złożyli oferty mają obowiązek w ciągu 3 dni złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp (dotyczy tzw. grup kapitałowych) – załącznik nr 4
do SIWZ.
Jednocześnie Zamawiający informuje Wykonawców, że oświadczenia te należy składać
w formie pisemnej w oryginale.
14. Opis sposobu obliczenia ceny
Cena ofertowa winna być obliczona przy zachowaniu zasad staranności, wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej - w oparciu o niniejszą Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz
przedmiary robót.
Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty zgłosić Zamawiającemu wszelkie
zauważone braki i błędy dotyczące przedmiarów robót, a których poprawienie będzie
warunkowało oddanie przedmiotu zamówienia w rozumieniu obiektu budowlanego mogącego
samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną.
Powyższe umożliwi Zamawiającemu modyfikację treści SIWZ przed złożeniem ofert.
Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
Zaoferowana cena ofertowa dotyczy całego przedmiotu zamówienia, musi być podana
liczbą oraz słownie i będzie ceną ryczałtową (definicja ryczałtu zgodnie z treścią art. 632
Kodeksu cywilnego).
Cenę ofertową brutto (wraz z podatkiem VAT) należy obliczyć w oparciu o załączone
przedmiary robót, specyfikacje techniczne, dokumentację projektową oraz zakres robót
wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzyszących nie objętych
robót są jedynie materiałem pomocniczym
dokumentacją. Załączone przedmiary
do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia (różnice w obliczonych w przedmiarze
ilościach, czy brak określonej pozycji należy uwzględnić w cenie oferty jeżeli jej konieczność
wynika z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej czy SIWZ).
Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie roboty budowlane, których zamówienie dotyczy,
w tym koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu i środków transportu technologicznego
niezbędnych do wykonania robót oraz koszty pośrednie, zysk, przewidywaną inflację do końca
robót i podatek VAT.
Przy wycenie robót należy ponadto uwzględnić koszty wszelkich odbiorów, pomiarów, badań,
zaświadczeń i protokołów dopuszczających dany element robót do użytkowania
i potwierdzających prawidłowe wykonanie robót. Wycena musi także uwzględniać wszystkie
koszty, jakie poniesie Wykonawca w trakcie procedury postępowania o zamówienie publiczne
i w trakcie realizacji zamówienia (np. koszty delegacji służbowych, wniesienia wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ubezpieczenia budowy itp.).
W wycenie należy uwzględnić wszelkie koszty (brutto wraz z podatkiem VAT) ewentualnych
robót dodatkowych nie ujętych w SIWZ, a koniecznych do wykonania ze względu na sztukę
budowlaną, zasady wiedzy technicznej, rygory technologiczne i obowiązujące przepisy prawa
oraz uwzględnić wszelkie opłaty, jakie Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku
z realizacją zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową biorąc pod
uwagę aktualnie obowiązujące przepisy prawne w tym zakresie.
Sporządzona przez Wykonawcę wycena robót stanowić będzie cenę ofertową brutto.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku VAT zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ofertową wykonawcy i jako cena
ryczałtowa nie podlega zmianom.
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W terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, wybrany Wykonawca zobowiązany jest
wykonać i przedłożyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy sporządzony w wersji
szczegółowej w formie drukowanej i wersji elektronicznej w formacie ath. Suma wartości
podanych w kosztorysie ofertowym musi być zgodna z ceną ofertową. Jeżeli Wykonawca
przewidział w cenie ofertowej zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót
tymczasowych i prac towarzyszących nie objętych dokumentacją przetargową
obowiązany jest również uwzględnić ten zakres w kosztorysie.
UWAGI:
1) Cenę ofertową Wykonawca podaje na formularzu „OFERTA”.
2) Wszystkie ceny (łącznie z cenami jednostkowymi) należy podać z dokładnością do 2 miejsc
po przecinku. Przy zaokrąglaniu ceny należy przyjąć następującą zasadę zaokrągleń: liczbę
kończącą się cyframi 1-4 zaokrąglamy w dół, a cyframi 5-9 w górę.
3) Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4) Informacja dotycząca mechanizmu odwróconego obciążenia VAT.
Od 1 lipca 2015 r. sposobem rozliczenia podatku należnego w zakresie mechanizmu
odwróconego obciążenia VAT są objęte transakcje, których przedmiotem są, oprócz towarów
wymienionych już obecnie w załączniku nr 11 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług, tj. towarów z kategorii stali, miedzi oraz odpadów, surowców wtórnych
a także złomu, również – sklasyfikowane według PKWiU – takie towary jak:
a) towary z kategorii stali – PKWiU 24.33.20.0;
b) towary z kategorii złota – PKWiU ex 24.41.20.0, PKWiU ex 24.41.50.0, PKWiU ex 32.12.13.0;
c) telefony komórkowe – PKWiU ex 26.30.22.0;
d) komputery przenośne – PKWiU ex 26.20.11.0;
e) konsole do gier wideo – PKWiU ex 26.40.60.0;
f) nieobrobione plastycznie metale nieżelazne – PKWiU 24.42.11.0; PKWiU 24.43.11.0; PKWiU
24.43.12.0; PKWiU 24.43.13.0; PKWiU 24.45.11.0.

Podstawa prawna: załącznik nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług (pozycje 21a, 22a
-22g, 27a oraz 28a – 28d).
Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (w zakresie mechanizmu
odwróconego obciążenia VAT), wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, zgodnie
z załącznikiem nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.
15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych
Wszystkie rozliczenia będą prowadzone w Polskich Złotych.

17/25

16. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest
możliwe z obiektywnych przyczyn, Zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności
od najważniejszego do najmniej ważnego.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1. cena ofertowa – 60 %
2. inne kryteria – 40 % w tym:
a) okres gwarancji i rękojmi – 30 %
b) doświadczenie kierownika budowy – 10 %
Opis kryteriów:
1. Cena ofertowa– waga kryterium 60 % (waga kryterium maksymalnie 60 %):
maksymalną ilość punktów w kryterium „cena oferty” otrzyma oferta z najniższą ceną,
pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów,
zgodnie z poniższym wzorem:
Cmin
Pc = ------------------- × 60
Cn
gdzie: Pc – ilość punktów w kryterium „cena ofertowa” uzyskana przez Wykonawcę,
którego oferta podlega ocenie, Cmin – cena oferty najtańszej, Cn – cena oferty badanej.
2. Inne kryterium/kryteria – waga łącznie 40 %, w tym:
a) okres gwarancji i rękojmi – 30 %
Ilość punktów jaką otrzyma dana oferta w kryterium „okres gwarancji i rękojmi”
zostanie dokonana na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu „Oferta”,
z przyznaniem ocenianej ofercie punktów, zgodnie z poniższym sposobem ich
obliczania:
• okres gwarancji i rękojmi 60 miesięcy – 0 pkt
• okres gwarancji i rękojmi 72 miesiące – 15 pkt
• okres gwarancji i rękojmi 84 miesiące – 30 pkt
Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi wynosi 60
miesięcy. Maksymalny brany pod uwagę przy ocenie ofert okres gwarancji i rękojmi
wynosi 84 miesiące. Zaoferowanie okresu dłuższego niż 84 miesiące nie będzie
dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 30 punktów.
Wykonawca winien w ofercie podać okres gwarancji i rękojmi w liczbach całkowitych
tj. 60, 72 lub 84 miesiące włącznie. W przypadku nie podania przez Wykonawcę okresu
gwarancji i rękojmi w formularzu „Oferta” Zamawiający uzna minimalny okres
gwarancji i rękojmi tj. 60 miesięcy. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 0,00
punktów. W przypadku podania w ofercie okresu pośredniego, w ocenie ofert (kryteria
oceny) będzie decydować wartość mniejsza spełniająca granicę danego poziomu.
Pgr – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium „okres
gwarancji i rękojmi”.
b) doświadczenie kierownika budowy – 10 %
Punkty w kryterium „doświadczenie kierownika budowy” będą przyznawane
za doświadczenie zawodowe osoby wskazanej przez Wykonawcę do pełnienia funkcji
kierownika budowy (w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń).
Za każdą realizację (nie więcej niż 6) wymienioną w formularzu „Oferta”, na której ww.
osoba pełniła funkcję kierownika budowy, oferta otrzyma 2,00 punkty (maksymalnie 10
punktów w kryterium). W przypadku, gdy Wykonawca wpisze więcej niż 6 realizacji,
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otrzyma w tym kryterium 10 punktów.
Punktacja w kryterium - doświadczenie kierownika budowy nabyte przy realizacji
zamówień w ilości:
• 1 – 0,00 pkt,
• 2 – 2,00 pkt,
• 3 – 4,00 pkt,
• 4 – 6,00 pkt,
• 5 – 8,00 pkt,
• 6 i więcej – 10,00 pkt.
Zamawiający przyzna punkty wyłącznie za te realizacje, które obejmowały swoim
zakresem budowę: budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub budynku
użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego o kubaturze min.
5000 m3 każdy. Minimalne wymagania doświadczenia kierownika budowy – jedna
realizacja.
W przypadku, gdy Wykonawca:
• w formularzu „Oferta” nie wymieni zrealizowanych robót budowlanych,
• poda zakres robót budowlanych, który nie będzie precyzyjnie odpowiadał
wymaganiom określonym przez Zamawiającego lub nie poda kubatury lub rodzaju
budynku,
• nie wpisze imienia i nazwiska kierownika budowy w formularzu „Oferta”
• wpisze więcej niż jednego kierownika budowy w formularzu „Oferta”
- zostanie mu przyznane w tym kryterium 0,00 punktów.
Uwagi:
1. Imię i nazwisko kierownika budowy musi być zgodne z tym podanym w formularzu
„Wykaz osób”, składanym po ocenie ofert na wezwanie Zamawiającego. Przy braku
zgodności Zamawiający przyjmie wiążące rozstrzygnięcia podjęte w treści oferty
złożonej w terminie składania ofert.
Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy przed podpisaniem umowy, tylko
w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia (np. śmierci,
choroby lub innych zdarzeń losowych), na osobę, która będzie musiała wykazać tyle
samo realizacji ile wskazano w ofercie, w takim przypadku Wykonawcy zostanie
przyznane 0,00 pkt. Zmianę należy zgłosić Zamawiającemu na piśmie wraz z podaniem
wyżej wymienionych informacji.
2. W przypadku zmiany kierownika budowy w trakcie realizacji umowy, zaproponowana
osoba będzie musiała wykazać co najmniej tyle realizacji ile wskazano w ofercie.
Pdk – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium „doświadczenie
kierownika budowy”.
Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów, obliczoną
według wzoru:
P = Pc + Pgr + Pdk
P – łączna liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę.
Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
Oferta, która otrzyma największą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana
za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych
punktów.
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Otwarcia i oceny ofert dokona komisja przetargowa.
W odniesieniu do Wykonawców spełniających wyżej wymienione wymogi komisja dokona
oceny ofert. Punkty określonego Wykonawcy wyliczone zostaną w kryterium według wyżej
wymienionego wzoru.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w Prawie zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
Zamawiający po dokonanej ocenie punktowej zwróci się do Wykonawcy, który otrzymał
największą ilość punktów, o złożenie w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających
spełnienie warunków udziału oraz dokumentów potwierdzających brak podstaw do
wykluczenia z postępowania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców,
którzy złożyli oferty. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający poda informacje dotyczące
przygotowania i podpisania umowy.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, uchyla się od złożenia
dokumentów wymienionych w pkt 7.3) SIWZ lub po złożeniu tych dokumentów nie spełni
warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wykluczy Wykonawcę oraz dokona
ponownej oceny ofert zgodnie z ww. zasadami, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach nie krótszych
niż określonych w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.
1. W ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu Wykonawca
przedstawi Zamawiającemu:
a) podpisane przez siebie umowy w 4 jednobrzmiących egzemplarzach sporządzone
w oparciu o:
−wzór umowy oraz postanowienia ujęte w niniejszej specyfikacji,
−złożone oferty z uwzględnieniem zapisów wynikających z postępowania przetargowego,
−ustalenia bieżące Zamawiającego z Wykonawcą.
b) pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy, w przypadku, gdy umowę
podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych.
Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem
z odpowiedniego rejestru;
c) kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) uprawnień budowlanych osób wskazanych
w ofercie wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwej izby samorządu zawodowego,
a w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej wraz z uznaniem uprawnień przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia
18 marca 2008 r. zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej;
d) umowę o współpracy podmiotów działających wspólnie w przypadku wyboru jako
najkorzystniejszej oferty Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia;
e) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
f) wykaz podwykonawców ze szczegółowym zakresem części zamówienia, które zrealizują
(zgodnym z treścią oferty) oraz oświadczenie Wykonawcy, iż zawiadomi Zamawiającego
o wszelkich zmianach danych, o których mowa wyżej, w trakcie realizacji zamówienia,
a także, iż przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym
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okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
2. Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą w wyżej wymienionym
terminie na adres Zamawiającego: Starachowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
„Wspólny Dom” Sp. z o.o., ul. Radomska 45/20, 27-200 Starachowice.
3. Niedopełnienie którejkolwiek z powyższych formalności w wyznaczonym terminie
Zamawiający traktował będzie jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się
od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
(jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia), Zamawiający może wybrać
najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4. Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Pzp może zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia publicznego przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 wyżej
wymienionej ustawy, jeżeli zajdą ku temu przesłanki przewidziane w tym artykule.
18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego
wykonania umowy.
Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8 % ceny całkowitej podanej
w ofercie.
Zabezpieczenie w wymaganej wysokości musi być wniesione przed podpisaniem umowy.
Wykonawca wniesie zabezpieczenie na warunkach i w formie zgodnej z ustawą Pzp.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
Ustala się kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady – 30 %
wysokości zabezpieczenia.
Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres
nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
19. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach.
Do niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest dołączony wzór umowy
stanowiący jej integralną część. Zawarte w nim zapisy dotyczące obowiązków Wykonawcy
określają stawiane w postępowaniu wymogi Zamawiającego, nawet jeśli nie są w tej
specyfikacji wzmiankowane.
UWAGA:
Dopuszcza się nw. zmiany postanowień zawartej umowy, które nie mogą prowadzić do zmiany
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charakteru umowy:
1. zmiany technologiczne - realizowanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej
w sytuacji:
a) gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamówienia,
b) w związku z postępem technicznym za zgodą autora projektu i Zamawiającego,
c) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków
geologicznych (kategorii gruntu, kurzawki itp.), skutkujących niemożliwością
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
d) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków
terenowych, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów
infrastrukturalnych,
e) zmiany obowiązującego prawa,
2. zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na pisemny wniosek Wykonawcy
lub przez Zamawiającego, w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
a) wystąpienia klęsk żywiołowych,
b) wystąpienia
wyjątkowo
niesprzyjających
warunków
atmosferycznych
uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót, powodujących przerwanie robót budowlanych,
c) wystąpienia przeszkód wynikających ze struktury geologicznej gruntu (np. kategorii
gruntu, głazów narzutowych, warunków gruntowych /wysoki poziom wód gruntowych do minus 0,5 m głębokości/, kurzawki, skały itp.), warunków archeologicznych w
szczególności: znalezisk, niewypałów, niewybuchów, wykopalisk archeologicznych,
powodujących przerwę w robotach budowlanych lub wymagających dokonania zmian w
dokumentacji technicznej, a mających wpływ na termin wykonania umowy,
d) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków
terenowych w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych
(bunkrów, fundamentów itp.), podziemnych sieci, instalacji urządzeń,
e) wykonania robót dodatkowych, mających wpływ na termin wykonania zamówienia
podstawowego,
f) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
nieterminowe przekazanie placu budowy przez Zamawiającego; wstrzymanie robót
w związku z koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,
g) wystąpienia okoliczności będących następstwem działania organów administracji,
w szczególności: przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy
administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów
w dokumentacji projektowej,
h) wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz
Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: brak
możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany
awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych, protesty mieszkańców,
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności wymienionych termin
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do
zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres
trwania tych okoliczności.
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20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.
Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych
przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej
ustawy.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego
lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców
w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na wyżej wymienione czynności
nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
W przypadku przedmiotowego postępowania Wykonawcy przysługuje prawo do
odwołania wyłącznie wobec czynności:
1)
2)
3)
4)
5)

określenia warunków udziału w postępowaniu,
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
odrzucenia oferty odwołującego,
opisu przedmiotu zamówienia,
wyboru najkorzystniejszej oferty.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy Pzp.
21. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z wyłączeniem
przypadku przewidzianego w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
22. Informacje o podwykonawcach
1) Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia tj.: robót konstrukcyjno-budowlanych w zakresie stanu
surowego otwartego budynku, które są kluczową częścią zamówienia, jakość
wykonania tych robót ma zasadniczy wpływ na wykonanie pozostałych robót
(instalacyjnych i wykończeniowych) oraz na trwałość budynku.
2) W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia
podwykonawcy, której przedmiotem są roboty budowlane, (w zakresie wskazanym
w ofercie) zobowiązuje się Wykonawcę do:
a) przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą w terminie 7 dni
od daty podpisania umowy na niniejsze zamówienie publiczne. Zobowiązanie takie
dotyczy również dalszego podwykonawstwa, z zastrzeżeniem, że do projektu umowy
zostanie załączona zgoda Wykonawcy - na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści
zgodnej z projektem umowy oraz pod warunkiem niezgłoszenia przez Zamawiającego
na piśmie zastrzeżeń do jej postanowień, w terminie 7 dni, od dnia otrzymania projektu
umowy o podwykonawstwo,
b) przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia oraz pod warunkiem
niezgłoszenia przez Zamawiającego na piśmie sprzeciwu do jej postanowień, w terminie
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7 dni, od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy
o podwykonawstwo.
3) W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia
podwykonawcy, której przedmiotem są dostawy lub usługi, (w zakresie wskazanym
w ofercie) zobowiązuje się Wykonawcę do przedłożenia poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, oraz pod warunkiem niezgłoszenia przez Zamawiającego na piśmie sprzeciwu
do jej postanowień, w terminie 7 dni, od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność
z oryginałem umowy o podwykonawstwo.
W wyżej wymienionych przypadkach niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu,
w terminach określonych powyżej, uważa się za akceptację przedłożonego projektu umowy/kopii
zawartej umowy, przez Zamawiającego.
4) Umowa z podwykonawcą musi zawierać co najmniej:
a) zakres prac powierzonych podwykonawcy, przy czym zakres prac nie może obejmować
robót nieobjętych umową,
b) kwotę wynagrodzenia za wykonywane prace, przy czym kwota ta nie może być wyższa
niż kwota wskazana za te prace przez Wykonawcę,
c) termin wykonania zakresu prac powierzonych podwykonawcy, przy czym termin ten
nie może być dłuższy niż termin wynikający z projektu umowy lub zapisów SIWZ,
d) zasady odbioru prac i warunki płatności, zgodne z zapisami projektu umowy,
e) zakres i wielkość kar umownych, przy czym nie może być bardziej rygorystyczna niż
te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą,
f) wysokość i warunki zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przy czym nie mogą
być bardziej rygorystyczne niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy
Zamawiającym i Wykonawcą,
g) Wykonawca zapewni ustalenie w umowach takiego okresu odpowiedzialności za wady
przez klauzulę dotyczącą gwarancji jakości i rękojmi za wady, aby nie był on krótszy od
okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu
gwarancji i rękojmi za wady.
Zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały Wykonawcę
z odpowiedzialności względem Zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę lub
dalszych podwykonawców.
5) W przypadku zawierania umów o podwykonawstwo których przedmiotem są usługi
i dostawy, o których mowa w art. 143b ust. 8 ustawy Pzp:
a) Zamawiający nie wskazuje przedmiotu umowy o podwykonawstwo, który nie podlega
obowiązkowi przedłożenia kopii umowy Zamawiającemu,
b) nie ma obowiązku przedkładania umów z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami jeżeli wartość zawartych umów nie przekracza 0,5 % wartości
inwestycji i 50 tys. zł.
6) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
7) W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane
w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda,
aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu
z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót
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budowlanych lub usług. Brak powiadomienia Zamawiającego skutkował będzie naliczeniem
kar umownych.
8) Zamawiający żąda ww. informacji, w przypadku zamówień na dostawy, usługi inne niż
dotyczące usług, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu
nadzorowi Zamawiającego, lub zamówień od dostawców uczestniczących w realizacji
zamówienia na roboty budowlane lub usługi.
9) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów kwalifikacji,
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.
10) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub
usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego
przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia
lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
11) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
23.Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalna liczba
części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy, oraz kryteria
lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną
udzielone jednemu Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna
liczbie części.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
24.Wykaz załączników do SIWZ
1. Formularz „OFERTA”
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
4. Oświadczenie składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp
5. Formularz „DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE”
6. Formularz „WYKAZ OSÓB”
7. Wzór umowy z załącznikami
8. Wymagania dotyczące gwarancji należytego wykonania umowy
9. Dokumentacja projektowa
10. Klauzula informacyjna RODO

17.07.2019 r.

Zatwierdzam:
Prezes Zarządu
/-/
Igor Gajewski
(data i podpis)
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