
SPEC\aFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

(SIwZ)

dla zadania

,,Rozbutlowa i przebudowa budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych przy ul, I.
Daszyńskiego 29-31 w Gliwicach-ETAP I

Waftość zamówienia przekracza 30.000 euro.

Waftośó zamówienia nie przekracza kwot opisanych w art. 11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych
( dalej PZP),to kwoty 5.548.000 euro.

Nr referencyjny nadany sprawie przęz Zamawtającego 212018

Ir,Za]ń;alv,Ęją:l9y,)1:1::|:;,1;,:,1';::.::;;::1

Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum" z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 29, 44-|00
Gliwice wpisanym do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przęz
Sąd Rejono\Ąry w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod nr 1834 NIP 63121 99 262

adres strony internetowej :

tel, 50l 588 BB7

emai l : bi uro(ł)liospi c_i Lrm. gl irvioe. pl

Osoba do Kontaktów: Piotr Fisclrer

II1.1PostępoWaui,d,l.l

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów art 10 ust 1

oraz39-46 ustawy zdnia29 stycznia2004r. Prawo zamówień publicznyclr (tl.zż0I5r.,poz.2164zezm.),
zwanej dalej,,ustawą Pzp".

postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami przewidzianymi d|a tzw. ,,procedurY odwróconej", o

której mowa w aft. ż4aa ust. I i 2 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najPierw

dokona oceny ofełt, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako

rlajkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamowięnia, zwaną dale1

,,SI'WZ", mają zastosowanie przepisy ww. Ustawy, a w sprawach nieuregulowanych ustawą - PrzePisY
kodekstr cywilnego

Zamówienie jest realizowane w ramach zadania inwes§cyjnego pt: ROzbUdOWa i PrZebUdOWa

BucĘnków Hospicjum Miłosiertlzia Bożego usytuowanych przy ul. I. Daszyńskiego 29,31 w

Gliwicuch-ETAP I
Postępowanie prowadzone jest Ń-języku polskirn,

rdyjaciół Chotych
" w Gliwicach
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III. Przedmiot zamórvienia

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy plac budowlanych
wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pt: Rozbudowa i Przebudowa Budynków
Hospicjum przy ul. Daszyńskiego 29 w Gliwicach-ETAP I na podstawie sporządzonego w tym
celu projektu wykonawczego autorstwa prof. arch. Jeruego Witeczka oraz przedmiaru robót

Zamawiajqcy wyjaśnia, iż nu etap I skłudajq się prace opisane w projekcie wykonawczym

sporzqdzonym przez prof. W'iteczka jako:

a) Zadanie nr 1- roboty ziemne dziedzińca, przygotowanie wejścia do poradni paliafywnej od

strony ul. Daszyńskiego, przygotowanie wjazdu p.poż. od strony ul. Kościuszki

b) Zadanie nr 2 BIJDOWA BUDYNKU C- roboty rozbiórkowe ogrodzenia, wiat, blaszaków,
realizacja stanu surowego zamkniętego : fundamenĘ, muĘ, stropy, izolacje, dach, stolarka i
ślusarka, elewacje

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa w zakresie projektu

wykonawczego (załącznik nr 7 do SIWZ , stanowiącym również zał nr 1 do wzoru umowy

Warunki realizacji zamówienia opisane we wzorzę umowy stanowiącym zał nr 6 do SIWZ

Przedmiot zamówienia na\eży ręaltzowac w oparciu o dokumentację projektową (projekt

budowlany i projekty wykonawcze, atakże przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robót oraz niniejszą SIWZ wraz załącznikami. Zamawiający wskazuje jednak, lż przedmtar

rqbot ma znaczęnię pomocnicze.

Zamawiający wymaga, aby prace objęte zamówieniem zostńy zręalizowane zgodnie Z

obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami

Kodeksu Pracy, przy przęstrzeganiu zasad bhp, ochrony zdrowia i środowiska oraz ochrony

przeciwpożarowej, zaleceniami InspektoraNadzoru Inwestorskiego i pełniącego nadzór autorski.

Zamawtający "zaleca dokonania wiĄi lokalnej przed przygotowaniem oferty w terminie

uzgodnionymzZamawiającym. Wizjalokalna mozliwa jest w dniu 2I maja o godzinie 9:00.

Zamawiający informuj e, że roboty budowlane będą prowadzone w czynnej placówce słuzbY

zdrowia.

Zamawiający wymaga aby hatmonogram plac prowadzonych w obiekcie byŁ bezwzględnie

ustalony-z Zamawiają"ym celem zmlnimalizowania niedogodności zwtązanych z prowadzeniem

robót budowlanych w obiekci e oraz zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników HosPicjum,

pacjentów i członków ich rodzin.

Zamawiający przyjmuje, ze Wykonawca zobowiaguje się wykonaa prace zgodnie z obowiązującYmi

przepisami, sztuką oraz wiedzą fachową wykonawcy za zaptoponowaną przęz siębie cenę

ryczŃtową,

przęddokonanięm odbioru przedmiotu zamówienia w zakresie Etapu I Wykonawca winien uzYskaĆ

wszystkie przewtdziane prawem dla zakresu tego etapu pozwolenia i zatwierdzenia, w tYm

dostawcami mediow i organami administracji publicznej,

Z chwilą protokolarnego przekazania-przejęcia przedmiotu zamówienia

odpowiedzialność za plac budowy.

Wykonawca _ ponosl

stowarzy§zeni ciół Chorych

lek. me.d

w Gliwicach



Wspolny Słownik Zamowięń (CPV) 45000000-7 RoboĘ budowlane

Zamawtający wymaga udzielenia S-letniej rękojmi i gwarancji na prace budowlane.

Zamawią ący dopuszcza zasto sowani e ro związań równow ażny ch

IY, wariantowe, częściowe

1) Zamawtający nie dopuszcza składania ofeft wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt7 ustawy PzP

2) Zamawtający nie dopuszcza mozliwości składania ofert częściowych.

3) Zamawialący nie przewiduje aukcji elektronicznej.

4) Zamawtający nie przewiduje za,warciaumowy ramowej.

5) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

6) Zamawtający nie przewiduje udzielania zaltczeknapoczetwykonania zamowienta.

7) Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub ar1. 134

ust. 6 pkt 3.

8) Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia w trybie dynamicznego systemu zakupów.

9) Zamawialący nie wymaga/wymaga spełniania przez Wykonawcow specjalnych wymogów
opisanych w art. 29 ust 4PZP.

I})Zamawiający na mocy art.29 ust 3a PZP
objętych zamówieniem posługiwał się co
pracę.

1i) Na podstawie art, 36 ust. 4 ustawy Wykonawca jest zobowiązany umieścić w składanej ofercie
informację o części zamówienia, którą zulięrza powierzyć podwykonawcom. ZamawiającY
zastrzega, że część doĘcząca prac budowlano-konstrukcyjnych zamówienia nie moŻe bYĆ

powierzona podwykonawcom. W przypadku zamiaru powierzenia Podwykonawcy wykonania

części prac, wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym Zamawtającego poprzez

dokonanie stosownego zapisu w formularzu oferty, którego wzór stanowi zŃącznik nr 2 do

SIWZ.

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia do dnia 12 miesięcy ( od podpisania umowY).

Początek biegu gwarancji liczony będzie od dnia ostatecznego odbioru

Za termtn wykonania zamowienia uznaje się ostateczny, tj, końcowy, odbior przedmiotu

zamówienia.

VI. Warunki uczestnictwa w postępowaniu

o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, ktorzy nie podlegają wykluczenlu oTaZ

spełniają warunki udziału w postępowaniu

VIa. Warunki wykluc zęnia

Wykluczeniu z postępowania Podlega Wykonawca,

1. afi.24 ust, 1 pkt. |2 _23 PZP.

wobec którego zaistntejąprzesłanki opisane w

wymaga, aby Wykonawaa przy wykonywaniu prac
najmniej 10 osobami zatrudnionymi na rrmowę o

1.

ż.

J.

iół Chorych
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ż. art,24 ust. 5 pkt 1, pkt 3-4, i pkt 8PZP.

Zamawiający moze wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie

zamówienia.

VIb. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą brac udział Wykonawcy spełniający następujące warunki opisane w art22
PZP:

1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalnoŚci
zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawtający nie okreŚla wYmagań

dotyczących spełnienia tego warunku.

ż. Sytuacji finansowej lub ekonomicznej - Wykonawca spełni warunki udziału w
póstępówaniu, jeżeli wykaże, ze jest ubezpteczony od odpowiedzialności cYwilnej w

Żakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na Sumę

gwarancyjną w wysokości co najmniej 2.000.000,00 zł,

3. Zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni waruŃi udziału W
postępowaniu, j eżeli vnykaże, że,.

a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŻeli okres
prowadzenia działalności jest krótsry - w tym okresie, roboty budowlane (minimum 3

(trzy) zamówieni a o łącznej wartości minimum 3.000.000zł, z czego 1 (iedno) o łqcznej

wartości minimum 1.000.000 zł) v,,raz z podaniem ich rodzaju, wartoŚci, daty, miejsca

wykonania i podmiotow na rzęcz ktorych roboty te zostały wykonane, z zŃ,ączeniem

dowodów określających czy te roboty budowlane zostŃy wykonane należycte, W
' szczegolności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z ptzepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończone, przy azym dowodami, o których mowa, Są

referencje bądż inne dokumenty wystawionę przez podmiot, na Tzecz którego robotY

budowlane były wykonywane, a jeżelt z uzasadnionej przyczyny o obiektywnYm

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumentY

b) dysponuje lub dysponować będzie w trakcie realtzacjt zamówienia i skieruje do jego

reall'zicji osobę kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który w okresie ostatnich

5 lat przed upływem terminu składania ofeft, a jeżeli okres prowadzenia działalnoŚci jest

krótszy _ * iy- okresie, kierowała robotami budowlanymi (minimum 3 (trzy) zamówienia

o łącznej wańości minimum 3,000.000zł, z czego 1 (iedno) o łącznej wartoŚci minimum

1.000.000 zł,) wrazz podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i Podmiotów,
na Tzeczktorych roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów okreŚlającYch czY te

roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczęgolności informacji o tYm czY

roboty zostały wykonane zgodnie z przepisamt prawa budowlanego i Prawidłowo
ukończone , pi.y 

"ry^ 
dowodami, o których mowa, są referencj e bądź inne dokumentY

wystawione p1z'ęzpodmiot, narzęczktórego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z

uzasadnionej przyizyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzYskaó

tych dokumentów - inne dokumenty;

4. Zamawtający moze, na kazdym etapie postępowania, uznaó, ze Wykonawca nie Posiada
wymaganycń zdolności, jeżeli zaangażowanię zasobów technicznych lub zawodowYch

Wykonawcy w inne przedŚięwzięcia gospo darcze wykonawcy może mieĆ negatYwnY wPłYw

na r e altzację zamówienia.

5. ocena spełniania warunków udztałuw postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą

,,spełnia;'/,,nie spełnia", w opafciu o Óświadczęnia i informację za-wartę na formularzu

jełnolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zńączntk nr 1 do SIWZ), a nastęPnie

potwierdŹonych 
-w 

dokumentach lub oświadczeniach ńożonych przez Wykonawców, o

§towarzyszeniSzyiaciół Chorych
,,HosPlcJlfltr, w Gliwicach
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których mowa w pkt VII niniejszej SIWZ

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt VI b 3 winien spełniaĆ co

najmniej jeden ztychWykonawców albo WSZyScy ci Wykonawcy wspólnie.

b) żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzie\ente zamowienia nie moze

podlegać wykluczeniu z postępowania.

V11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarcryĆ wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków udzialu w postępowaniu

l. Zgodnie z zapr;aml art.24AaPZP Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a nastęPnie

ziada, czy w}konawca, ktorego oferla zostŃa oceniona jako najkorzystntelsza, nie podlega

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

ż. W związku z povnryższym Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia, w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępował,tiu oraz vnrykazania braku podstaw

ło wykluczenia - składają oświadczenia lub dokumenty w terminach I zakresach opisanych

ponizej.

3. Wraz z ofertą, wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia, w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu złożąz

a) ofertę cenową - zgodnie ztreściąformularza oferlowego - załączntknr 2 do SIWZ;

, b) aktualne na dzięń złożenia oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie

spełnienia warunków udzińu w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku

podrtu* do. wykluczęnia złożonę na formularzu jednolitego europejskiego dokumentY

zamówienia(zał nr 1 do SIWZ);

Zamawiający informuje,że wykonawcaw JEDZ może.ograniczyć się do wYPełnienia

sekcji cl (alfa): Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji oraz

orazsekcji C w części IV i nie musi wypełniać żadnych z pozostaĘch sekcji w częŚci IV
JEDZ.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotow w rozumieniu art 22 aPZP,
musi udowodnić- Zamawiającemu, że że rea|izując zamówienie, będzie dYsPonował

niezbędnymi zasobami tych podmiotow, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tYch

podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacjt

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielentę zamówienia każdy z Wykonawców

wspólnie ubiegających się o zamówienie składa JEDZ (załnr 1 do SIWZ).

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z

podmiotem, który Żobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną PrZeZ

Zamawiąącego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobÓW chYba Żę Za

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach okreŚlonYch w

aft. ż2a ustawy, w celu wkazania braku istnienia wobec nich podstaw wYkluczenta oraz

spełniania, w- zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, waruŃÓw udziału w

postępowaniu składa także jednolity europejski dokument zamówienia, dotYczącY tYch

podmiotow.

c) oświadczenie o dysponowaniu o dp owi e dnim potencj ałem techni c znym p ozw alającym na

r eaItzacj ę zamówieni a złożonę na

d) oświadczenie o dysponowaniu

formularzu oferlowym (załączniknr 2 do SIWZ); 
:

osobą zdolną do wykonania zamówienia, która /osiada
§towarzyszerft Przyjaciół Chorych

,,HOsplcłhł'' w Gliwicacń
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odpowiednie uprawnienia * kierownik budowy ńożonę na formularzu ofertowym (załącznik
nr 2 do SIWZ)

5. Oświadczenia w zakresie Grupy Kapitałowej:

a) w terminie 3 dni od zamteszczenia na stronie intemetowej informacji, o ktorej mowa W

ar1. 86 ust. 5, wszyscy Wykonawcy przekażą Zamavńającemu oŚwiadczenie o

przyna|eżności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa W

"rt. 
t pt t 23 . Wraz ze złożeniem oświadc zenia, wykonawc a możę przedstawiĆ dowody, że

powiąŹania z innym wykonawcą nie prowadzą do zal<łócęnia konkurencji w postęPowaniu o

udzielenie zamówienia.Wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ.

b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

oświadczenie składa każdy z takich Wykonawców.

c) oświadczenie winny zostac przesłane w oryginale adres Zamawiającego wskazanY w
SIWZ

6. DokumenĘ składane na Wezwanie Zamawiającego:

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystntejsza zgodnie Z

zastosowaną procedurą, o której mowa w art. 24 aa Pzp zostanie wezwan} PtZeZ
Zamawiającego do złożęnia w wyznaazonym, nie krótszym niz 5 dni, terminie aktualnYch

na dzięń złożęnia o świadczeń lub dokumentów p otwierdzaj ących oko liczno Ści :

a) o ktorych mowa w aft. 25 ust. 1 pkt 3) Pzp, tj. potwierdzających brak Podstaw
wykluczenia:

-informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. Ż4 ust. 1 pkt i3, 14

i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania

ofer1;

-zaświadczenia właściwego naczęlnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Że

Wykonawc a nie zalega z opŁacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niZ 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj ącego, Że

Wykonbwc a za,warł porozumienie z właściwym ofganem podatkowym w sprawie sPłat tYch

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami ) w szczegolnoŚci uzYskał

przewtdziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło żęnie na raty zaległych płatnoŚci lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

_ zaświadczęnia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zal<ładu UbezPteczeń

Społecznych lub Kasy Rolniczego lJbezpteczenia Społecznego albo innego dokumentu

potwierdzającego, ze Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezPieczenta

społeczne lub Żdro*otne, wystawionego nie wcześniej niZ 3 miesiące Przed uPłYwem

terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł

porozumienie z właścinrym ofganem w sprawie spłat tych nalezności wraz z ewentualnYmi

Ódsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rózłozenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całoŚci wykonania

decyzi i właściwego organu;

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacjt o działalnoŚci

gorpódur"rej, jezeli od.ębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 Pkt 1) PzP

b) potwierdzających okoliczności, o których mowa w arl. 25 ust. 1 pkt 1) Pzp, tj,

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o ktorych mowa w rozdz.

a. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niz w okresie ostatnich 5 lat Przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzęnia działalnoŚci jest krot7V - w
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tym okresię, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotow,
na rzęcz których roboty te zostńy wykonane, z zaLączeniem dowodów określających czy te
roboty budowlane zostńy wykonane należycie, w szazęgolności informacji o tym czy
roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencj e bądź inne dokumenty
wystawione przęz podmiot, narzęcz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżelt z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charaktęrze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - inne dokumenty; (minimum 3 (trzy) zamówienia o Lącznej wartoŚci
minimum 3.000.000zł, z czego 1 (jedno) o łącznej wartości minimum 1 .000.000 zł.)

b. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamowienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi kierowania robotami budowlanymi
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczęnia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a takżę zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami, obejmujący: kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, kierownika
robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie
instalacji wod-kan, otaz kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w
specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektroenergetycznych; (minimum 3 (trzy\
zamówieni a o łącznej wartości minimum 3.000.000zł, z czego 1 (jedno) o łączne4 wańości
minimum 1.000.000 zł.)

c. dokument potwierdzaj ący, że Wykonawca jest ubezpleczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej dztńalności związanej z przedmiotem zamówienia na

sumę gwarancyj ną min. 2.000 .000zł;

7. Zamawiąący żąda od Wykonawcy, ktory polega na zdolnościach innych podmiotów na

zasadach określonych w art. 22austawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w VII 6a SIWZ.

8. W przypadku wspólnego ubiegania się ptzęz wykonawĆów o zamówienie, dokumenty
wymienione w ust. 1 pkt, 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie,

9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożęnia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w ań. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżelt

zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub

moze je uzyskaó za pomocąbezpŁatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczęgólnoŚci
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotow realizujących zadania publiczne (Dz. U, z 2014 r, poz. I7l4 oraz z
2016 r. poz.352).

VIII Wykonawcy z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza RP

1. JężęIl Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkan|a poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o ktorych mowa w ust. VII. 6 składa dokument lub

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzaj ące odpowiednio, że:

a) nie za\ega z opłacantem podatków, opłat, składek na ubezpieczęnię społeczne lub

zdrowotne albo żę zautarł porozumienię z właściwym organem w sprawie spłat tych
nalezności wTaz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczęgolności uzyskał
przewidziane prawem,..zwolnienie, odroczenie lub rozłożęnie na raty za\egłych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzjt właściwego organu wystawiony nie wcześniej niz
3 miesiące przedupłyrvem terminu składania ofert. l
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ż.

b) nie otwalto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wczeŚniej niz 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jezeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentow o którYch

mowa wyżęi w pkt. VIII 1., zastępuje się je dokumentem zawrcrającym odpowiednio

oświadczenie Wykonawcy, zę wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyc, złożone Przed
nótariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego właściwym zę względu na siedzibę lub miejsce

zamieszkaiia Wykonawcy lub miejsce zamteszkania tej osoby - wystawionym w terminie

określonym odpowiednio dla danego dokumentu.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o

kto;ych-mowa uryżei w ust. 3 i 4, w formie elektronicznej pod określonymi adresami

intemetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera

samodzielnie ztych baz danych wskazane pTzęz Wykonawcę oświadczenia lub dokumentY.

3.

[X Forma dokumentów

1. IEDZ, o którym mowa w rozdz. VII pkt 3 Wykonawca składa w oryginale;
ż. Oświadczenia i dokumenty, o ktorych mowa w rozporządzeniu Ministra RÓzwoju z dnla27

lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich możę żądaĆ Zamawl,Ąący od

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenię zamówienia (Dz. lJ. z 2016 r., PoZ. 1126),

Wykonawca składa w następującej formie:
a. oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych
polega wykonawca na zasadach określonych
podwykonawców, składane są w oryginale;
b. dokumenty, inne niz oświadczenia, o ktorych mowa w ust. 7.2a sĘadanę
lub kopii poświadczonej zazgodność z oryginałem odpowitidnio przez

są w oryginale

- Wykdnawcę,

- podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca,
_ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznęgo,
_ podwykonawcę, w zakresie dokumentów ktore kazdego znl,ch dotyczą,

3. poświadczenie za zgodnośó z oryginŃem następuje w formie pisemnej. KserokoPie

dokumentów winny posiadaó klauzulę: Zazgodność z orygtnńem,
4. oświadczenia i dokumenty składane przez ww. podmioty winny byó podPisane PruęZ

osobę/osoby upowaznione do reprezentowania tego podmiotu lub osobę/osoby Posiadające
stosowne pełnomocnictwo.

5. Wszelkie pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału lub poŚwiadczonej

notarialnię za zgodnośc z oryginńem kopii;
6. poprawki lub zmiany w tekście oświadczeń lub dokumentów powinny byĆ zaPisane

czytelnie i parafowane (lub podpisane) własnoręcznie odpowiednio pIZęZ PodmiotY, o

ktorych mowa wyżej w pkt. 6.2 w zakresie dokumentów, które kazdego znich dotyczą.

X Zasoby innych podmiotów

1. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach okreŚlonYch w

afi_. 2ża pzp musi udowodnić Zamawtającemu, żę realizując zamówienie, będzie

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotow, w szczególności przedstawiając

zobowtązanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbędnYch zasobów na

potrzeby realizacji zamówienia. Gdy dowodem dysponowania zasobami innYch Podmiotów
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wybranym przez Wykonawcę, jest zobowtązanie tego podmiotu, musi ono przybrac formę

pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma. Jedynie złożęnię oryginału dokumentu

zawierąącego podpis pod treścią oświadczenia osoby uprawnionej do reprezentacjl, innego

podmiotu, spełnia wymóg formy pisemnej zobowlązanla.
ż. iezeli Wykónawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. I PzP,

polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a PzP, w celu

oceny, azy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stoPniu

,r*ołli*iu;ł.y.r. należyte wykonanie zamówienia publicznęgo oraz oceny, czy stosunek

łączący W}konawc ę ztymipodmiotami gwarantuj e rzeczywisty dostęp do ich zasobów, .

XI Wykonawcy wspólni:

1 . Wykonawc y, ktorzy wspólnie ubiegaó się będą o udzieleni ę zamówięnia składają:

a)oświadczenie,októrymmowawrozdz.Vll 3idokumentyokreślonerozdz.Vll 4i5a
od każdego z tych Wykonawcow (w przypadku spółki cywilnej składane dokumentY z

Urzędu Śkarbowego oraz ZUS winny dotyczyc zarówno społki cywilnej jak również

poszczególnych wspólników) ;

t. dok,r*".rty wymienione w rozdz. VII 5b i 6 Wykonawcy składają wspólnie lub powinien

1e złożyc dowolny Wykonawca spośród Wykonawcow składających wspólną ofertę,

c; pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegającYch

się o udzielenie zamowienia, Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania

Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowY,
peinomocnictwo po*irrrro być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej

notarialnie za zgodnośc z oryginałem kopii.
2. JężeIi Wykonawcanie złoży oświadczenia, o którym mowa wyżęj w rozdz VII Pkt 3-7

, oświadczeh lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w aft. 25 ust.

I pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane PrZeZ

Zamawtąącego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzuPełnienia lub

poprawienia iub do udzielenia wyjaśnień w terminie przęz siębie wskazanym, chYba że

mimo ich złożenia, uzupełnienia tub poprawienia lub udzięlenia wyjaŚnień ofefia

Wykonhwcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaznienie postępowania.

3. Jeżęli jest to niózbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o

udzielenie zamówienia, Zamawiający mozę na kazdym etapie postępowania węzwac

Wykonawców do zŁożęnia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających, żę nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału W
postępowa"i", u jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uPrzednio

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnYch oŚwiadczeń lub

dokumentów.
4. Jezeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe

pełnomocnictwa, Zamawtający wzywa do ich złożęnia w terminie przęz siębie wskazanYm,

.t yUu że mimo ich złożenta oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bYłobY

uniewaznienie postępowania.
5. Dokumenty spórrądŻorre w języku obcym są składane v{raz ztłumaczeniemna jęzYk Polski,

z zastrzeżeniem art. 9 ust. 3 Pzp.
6. W celu sprawdzenia czy Wykonawca spełnia waruŃi ldziału w postęPowaniu W

przypadku, gdy kwoty podane w dokumentach będą w walucie obcej, zamawiającY dokona
^ich- 

przelic i"n u na Źłotówki biorąc za podstawę średni kurs NBP walutY z dnia

zamięszczęnia ogłoszenla o zamowieniu w Biuletynie Zamowteń Publicznych. Jezeli w dniu

ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut przęz NBĘ zamawiającY PrzYjmie
kurs przeliczen1,owy .z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP Przed dniem

zamięszczęnia o gło sze nia o zamówieniu.
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2)

'}}

4)

5)

6)

1)

1) Wykonawca występujący w przetargu przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest

wnieść wadium przetargowe, na czas równy okresowi zwtązania ofeńą, w wysokości 40 000,00

zł" słownie czterdzieści tysięcy złotych 00/100.

Wadium moze być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art.45 ust. 6 ustawy.

Wadium w formie pieniężnej winno byc wniesione przelewem na rachunek bankowy nr 221050
1285 1000 0002 OżII 5374 z dopiskiem ,, Rozbudowa i Przebudowa Budynkuów Hospicjum
Miłosierdzia Bożego usytuowanych przy al. I. Daszyńskiego 29-31 w Gliwicach-EruP I ".

Wadium w pozostałych formach winno być wniesione do kasy Stowaruyszenia Przyjacioł
Chorych,,Hospicjum" w Gliwicach.

Wadium wnoszone w formach innych niżw pieniądzu, winno gwarantować Zamawiającemu

wypłatę wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 pkt

1- 3 ustawy.

Niedopusz czalnejest wprowadzaniejakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu
wypłacenie wadium.

Zamawiający zwracalub zatrzymuje wadium nazasadach i w trybie ul.46 ustawy,

XIll. Sposób przygotowania ofer§

1) Oferta musi byc złożona w formie pisemnej, zgodnie zwymaganiami opisanymi w załnr I
SIWZ (wzor oferty).

ż) Jezeli ofertę przygotował pełnomocnik dokument pełnomocnictwa szczegolne1o, z którego

wynika umocowanle do złożenia oferly

3) Oferta musi być podpisana własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej zgodnie z regułamt

aft.78 kc. Do ofer1 dołączyc na|eży dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej

do działania w imieniu oferenta.

4) Ofertę nalezy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem "wyłonienie Wykonawcy plac

budowlanych dla potrzeb zadania inwestycyjnego pt: Rozbudowa i Przebudowa BudYnków
Hospicjum przy ul. Daszyńskiego 29-3l w Gliwicach,ETAP I",

5) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą byó parafowane własnoręcznie prZęZ

osobę podpisującą ofertę

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwlązanę z przygotowaniem i zŁożęntęm ofertY, Z

zastrzężeniem ań. 93 ust. 4 ustawy Pzp

7) Jeżeli oferta zawlera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisóW art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji (tekst jednolity: Dz.tJ, z2OO3 r., Nr I53,poz. 1503 zpóźniejszymi zmianami),

wówczas informacje te muszą byó wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem zachowania
przęz ZamawtĄącego tajemnicy. Pakiet ten ma byó .vqvtńnte oznaczony ,,Tajemnice
przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania". Zamawtający nie ponosi

odpowiedzialności za nlezgodne z SIWZ przygotowanie w/w pakietu przez Wykonawcę,

Stosowne zastrzężęnie Wykonawca winien złożyc na formularzu ofertowym, W przeciwnYm

razię całaoferla zostanie ujawniona na wniosek kńdej zainteresowanej osobY.

8) Zastrzężęnie informacji, ktore nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumlenlu W\i/.

ustawy w momencie odmowy na wezwantę Zamawlającego do odtajnienla pTzęZ WYkonawcę

te.i części ofefty, skutkowaó będzie odtajnieniem tej części oferty nie będącej tajemnicą
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9) Wskazanym jest, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane

10) Wskazanym jest aby oferta był spięta/zszyta w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie

11) Wykonawca może wprowadzic zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
- 
ofórty pod warunkiem, że Zamawtający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu

zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi bYĆ

złozon€ wg takich samych zasad,jak składana ofęrta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej

napisem,,ZM|ANA" oTazbyć podpisane zgodnie z wymogiem wskazanym w powyżej. KoPertY

ozna1zonę,,ZMIANA" zostaną otwarle przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził

zmlany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do

oferty.

12) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania oferl wycofaĆ się z postęPowania- 
póprr", złożęnię pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzantę

zmian i poprawekŻ napisem na kopercie ,,WYCOFANIE". Koperty oznakowane W ten sPosób

będą oi*i..u.r. w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawnoŚci postęPowania

Wykonawcy oruz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą

otwierane.

13) Brak złożenia formularza ofefty, brak ktoregokolwiek z załączntków do oferty lub brak podania

ktorejkolwiek informacji wskazanej w formularzu ofeńy skutkował będzie odrzucęniem oferly

XIV. Miejsce i termin składania składania ofert, otwarcia ofert oraz termin związania ofertą

1) ofertę należy złożyc w siedzibie StowarzyszeniaPrzyjaciół Chorych ,,Hospicjvm" Z siedzibą
' przy ul. Daszyńskiego 29, 44-100 Gliwice

2) Termin składania ofert upływa w dniu 04 czerwca 201 tł, godz. 10:00

3) Otwarcie oferl nastąpi w dniu 04 czerrł,ca 201t} w siedzibie ZamawtĄącego.

4) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu. ofert. Zarnawiający zamieŚci

informacje.z otwarcia ofert na stronie internetowej.

5) Na czynności otwarcia ofert Zamawiający poda informacje opisane w art. 86 ust 3 i 4PZP

6) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą pTzez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,

7) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawtającego moze ptzedłużyc termin Zw|ąZan]'a

ofeńą.

8) przędłużęnie terminu związanl,a ofertą jest dopuszcza|nę tylko z jednoczesnym przedłuzęniem

okresu ważności wadium (o ile było wymagane) albo, jeże\i nie jest to mozliwe, z wniesieniem

nowego wadium na przedŁużony okres związanta z ofertą. Jężeli przedłużenie terminu

zwiąłania oferlą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia

nowego wadium lub jego ptzedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została

wybrana j ako najkorzystniej sza.

XV Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcamio i formie

przekarywania oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionYch do

porozumiewania się z wykonawcami.

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszelkie oŚwiadczenia, wnioski,

zawiadomienia oraz informacje Zamawlający i wykonawcy przekazują vuryłącznie drogą

pisemną (za pośrednictwem poczty, posłańca lub osobiście), mailem lub faksem.

Slowarzy6żenie fiyjaciól Chorych
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2)

3)

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Fi*lr 1"":;isc?se.:. |1ą:Żena

Yi i ł lzl ł ;_ y l: tł.n- z ł " ł
W korespondencji zZamawiĄącym należy posługiwaó się numerem sprawy.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny oferĘ

l) Wykonawca określi cenę całkowitą oferty w sposób określony w formularzu oferly tj cenę netto

oraz cenę brutto.

2) W zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego cena oferly (wynagrodzenie

wykonawcy) wyrazona zostanie w złotych polskich irozliczana będzie w złotych polskich.

3) Cena całkowita oferty obejmować będzte wszelkie nalezności wykonawcy za wykonanie całoŚci
przedmiotu niniejszego zamówienia, w tym wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia (koszty robót podstawowych i pomocniczych) i uwzględniać cŃy
zakres przedmiotu zamówieni a, zuwzględnieniem opłat i podatków (takZe od towarów i usług).

4) Cena oferlowa winna obejmować gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział
podmioty zagraniczne, które na podstawie przepisów podatkowych, nie są zobowtązane do

uiszczenia zobowiązań podatkowych w Polsce, a obowiązek podatkowy spoczywa na nabywcy
towarów, zgodnie z zasadami dotyczącymi wewnątrzwspolnotowej dostawy towarów,
zarnawtający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek, który
miałby obowiązek zapłacic zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5) Kosztorys ofertowy należy sporządztc w oparciu o opis przedmiotu zamówienia w tym, przede

. wszystkim o przedmiar robót. W przypadku odstępstw (ilościowych jak i ewentualne
pojawienie się nowych pozycji kosztorysowych) kosztorysu ofeńowego od przedmiaru robót

Wykonawca musi wykazac koniecznośó ich wystąpienia wynikającą z opisu przedmiotu
zamówienia.

6) Wprowadzenia zmian w kosztorysie ofertowym w stosunku do przedmiaru robót przedmiotu
zamówienia niepotwierdzonych wykazem konieczności o którym mowa powyźej oraz

naruszających opis przedmiotu zamówienia traktowane będzie przez Zamawiającego jako

niezgodność oferty z przedmiotem zamówienia i oferta taka zostanie odrzucona, a oferent

wykluczony

7) Podstawą sporządzenia oferty Wykonawcy powinna byc szczegółowa analtza wykonawczej
dokumentacji projektowej inwestycjt oraz analiza istniejącego obiektu wraz z jego otoczeniem.

XVII. Kryteria oceny ofert i wybór oferĘ najkorzystniejszej

1) Do oceny ofert w niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosuje tzw.

odwróconą" z art.Z\aa PZP tj, najpierw dokona oceny ofert a następnie

Wykonawca, którego oferta zostńa oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2) Kryteria oceny ofert:

a) cena - waga krytertum - 60Yo

b) termin waga krlterium - 30%

c) gwarancja-waga kryterium-10%

3) Sposob oceniania ofert:

,,Procedurę
zbada, czy

wykluczeniu

,,H 0sPlc

PREZE
lek, med.
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t. w kryterium cełlc: proporcjonalnie wg wzoru:

najniższa cena brutto z badanych ofert

C- x 60 pkt

cena brutto oferty badanej

II w krytęrium termin realizac_ii zamówienia: proporcjonalnie wg wzoru

najkrótszy termin (ilość dni) z badanych ofert

T--- x 30 pkt

termin (ilośó dni) z ofeĘ badanej

III. W kryterium gwarancja

ocena kryterium gwarancj a zostanie dokonana zgodnie z zasadą zaproponowana w ofercie

1. 60 miesięcy -1 pkt

2, powyżej 60 miesięcy do 84 miesiące-4 pkt

3. powyzej 84 miesięcy-do 120 miesięcy 7 pkt

powyzej 120 miesięcy 10 pkt

XV[I. Wymagania doĘczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1) W3,.korrar.vca. ktorego of-erta zostanie u,_ybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisanienr

ulnow}, ztlbowiązan5; .iest do wniesienia ,l,abe,l_,pieczenia nalezytego \,vyl(onania u§},Ow-V \V

lirvr:cic sta.nowiącc"i 10 {'ńl załtłłrolvrinej ceny I}}łUTT(}. Z*btzpieczenic musi ztlstaĆ

rvniesione nnjpóźniej w dnitl za}yarcia umo\ły.

]i 1,abe,zpleczenie nalez1,-tego iłykonania utnou.,v może b,vĆ wnoszone lvedług r.vyboru wl'konar,vcY

1y.}eclne.i iub l<ilku następuiących tbrnrach stosorł,nie do treści art.148 ust l ttstawY I>ZP

3) Zanri.rlvia.jąci,,nie wyraza zgody na lbrnl,\, z,aberpiecł,eniaopisanę w art.l48 ust 2 ustrrwY PZP

4) 7.aber_piec7ellie należytegcl wyl<ollan,ia unrcłwv wnoszone w pieniąd,ł,u należ.y lvpłaciC lia kOntO

Zanrar.viir|ąccgo 22 i050 1?85 1000 0002 021I 5311z clopiskiern zabłzpieczenie naleivtcgtl
lv_vkonania u§rowy w postępowłrrin ż 1201,8'^ .

j) Zu:ro1 zabczpieczcllia nillcz"vtego rv_vkollania unlow1,,nastąpi stosclrvnię do tleŚci art. 151 ustarł1

t,/?.

6) Ztrriiłra lbl,nry zabezpietuęnia nroze nastąpić stosownie dcl zapisow al't.149 ustarvY PZP

XIX. Formalności, jakie należy dopełnić przed podpisaniem umowy.

1) Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zavłarta z zachowaniem terminów

określonych w ar1. 94 Pzp.

ż) W przypadku wyboru oferly złożonej przęz Wykonawców wspÓlnie ubiegającYch się o

udzielenie zamówieni a Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna okreŚlaĆ stronY umowY,

cę| dńałaiia, sposób współdziałania, zakres prac ptzewidzianych do wykonania każdemu z

nich, solidarną odpowiódzialnośó za wykonanie zamówienia, oznaazęnlę czasu trwania

rzyiaciół cholych
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konsorcjum (obejmującego okres reaIizacjt przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi),

wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego

członków do czasu wykonania zamówienia.

3) Zawarctę umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. Postanowienia ustalone wę wzorze umowY

stanowiącym zŃ, nr 6 do SIWZ nie podlegają negocjacjom.

4) Wykonawca, którego oferta zostŃa wybrana, przed podpisaniem umowy, zobowiązanY jest do

dostarczenia pełnomocnictwa lub dokumentu dotyczącego umocowania do podpisania umow}
chyba żę dokument ten zostałprzedłożony w trakcie postępowania

5) Przęd dniem podpisania umowy Wykonawc a zobowiązany j est :

a) dostarczyć do siedziby Zamawtającego wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowY o

pracę w pełnym wymiarze ozasu placy wraz z oświadczeniami w/w osób o faktYcznYm

zatrudnieniu.

b) wnieść zabezpteczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z pkt XXIII niniejszej

specyfikacji,

c) przed stawić harmono gr am rzęczowo - finansowy do zatwier dzenta,

d) Podać dane podwykonawcy fieśli występuje) oraz wskazac zal<res rzęczowo - finansowy
robót przewtdzianych do wykonania przez podwykonawcę w oparciu o działy harmonogramu

rzęczowo - finansowego,

e) Przedłożyó uprawnienia budowlane osób biorących udział w wykonaniu zamówienia,

f1 Przedłożyć kosztorys ofertowy dla celów informacyj nych,

6i Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z

art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z moay prawa i nie

wymagających przewldzenia w SIWZ, a takżę zmian ktorych zakres, charakter i warunki

wprowadzenia przewidziano w projekcie umowy, W szczególności Zamawiający wskazuj e, tż z

uwagi nato żę nosi cechy organizacjl pozytku publicznego moze w toku realizacji zamówienia

uzyskiwać.od osob III świadczenia związanę z realizacją zamówienia, w postaci Świadczenia

pracy, usług lub towarów. W takim przypadku Zamawlający zastrzega sobie prawo

Ózęściowego ograniczęnia zabęsu rzeczowego inwestycji lub zmlany (wydłuzenia) okresu

ręaltzacii zadania.

xx. pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom W toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowt, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu

zamowieni a oraz poniosł lub możę ponieść szkodę w wyniku naruszenia P|ZęZ

Zamawtającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale

VI ustawy.

2. od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiĄącego podjętej w postęPowaniu

o udzielenie zamówienia lub zanięchania czynności, do której zarrlawiający jest

zobowtązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie

3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uazęstnikom postępowania odwoławczęgo przYsługuje

skarga do sądu

xxl . postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym-niniejszym SIWZ zastosowanie znal&ąą zapisy Ogłoszenia, ustawY

Prawo Zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego 
/
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Wykaz załączników do SIWZ

1. f,bl"lllula,rz JŁD'ż

2. lbrnlularz olerty

]. ośrviaclczellie tlot Crupy Kapitałorvej

,i. rv1,,kaz, r,obót

5. rvvkaz iiośrvia,drzenia l,ierorvnika bLldi,iu,,v

{ł. tvl(il tl tlltl\r,l,

1 . dok plqcktolła
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