
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIwZ)

dla zadania

,,Rozbudowa i przebudowa budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych przy

ul. I. Daszyńskiego 29-31 w Gliwicach,ETAP I

Wartość zamówienia przekracza 30.000 euro.

Wańośó zamówienia nie przekracza kwot opisanych w ań. 11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych (

dalej PZP), to kwoty 5.548.000 euro.

Nr referencyjny nadany sprawie przezZamawiĄącego 3l:{}'8

I. Zamawiający

Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarrysz€nie Prryjaciół Chorych ,,Hospicjum" z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 29, 44,101

Gliwice wpisanym do rejestru stowarzysz.ń Krujo*ego Rejestru Sądowego_ prowadzonego przez

Sąd Rejonó*y; Gliwicach X Wydział-Gospodarczy KRS pod nr 1834 NIp 63t żI99 26ż

adres strony internetowej :

tel.ł_'1lliti()]
email : Łliłl" tl l'tż,:ll t: slsi c.i u nr, 5i l i rł i c e. p l

Osoba do Kontaktów: li(,/,.,!lil \icltlc"r ll\)\\ ie ,/

II. Postępowanie

postępowanie prowadzone jest w trybie przetargunieograniczonego na podstawie_przepisów art 10 ust 1 oraz

39_46 ustawy z dnia 29 sĘcznia ż004 r. p.ań zamówień publicznyóh (j. z ż0I5 r,, poz, 2|64 ze zm,),

zwanej dalej,,ustaw ąPzp".

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw,.,,procedury odwróconej", o

której mowa w art. ż4aa ist. t 1 z pzp, Stosownie do prąnwoianych przepisów ZamawiającY najPierw

dokona oceny ofert, a następnie zbada, azy Wykonawca, któregó ofęrta została oceniona jako

nu.lko.ryrtniejsra, nie podlega wyt<luczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,

W sprawach nieuregulowanych niniejszą

,,SIWZ", mają zastosowanie przepisy ww,

kodeksu cywilnego

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówięnia, zwaną da|ej

Ustawy, a w sprawach nieuregulowanych ustawą - przepisy

Zamówienie jest realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pt: Ro_zbydowa i Przebudowa

Budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych przy ul. I. Daszyńskiego 29,31 w

Gliwicach-ETAP I
Postępowanie prowadzone j est,w j ęzyku polskim,

Chorych

,,Hos w Glivricach
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III. Przedmiot zamówienia

przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy prac budowlanych

wykonywany"ń * iamach zadania inwestyóyjnego pt: Rozbudowa i przebudowa Budynków

iorpriir^-Miłosierdzia Bożego przy ul. o'aszyttsite§o 29 w Gliwicach-ETAP I na Podstawie

sporządzonego w tym celu prÓ;.[tu'wykonawczego autorstwa prof. arch. Jerzęgo Witeczka oraz

przedmiaru robot

Złłmu.wiufqca: wu,ja,śnia, iż n{, Łt(rp § sk§utlulł1 się prtłc:e łłpisune w prr.ełłmiłłrze rłłbtił słłłł

ł, §§l.ę p u.i t{t:J: ą7i, 71 ł141, cj aru i :

1. §łłr"łlziłłł /"2
2. §łł;zdzźłłł 3. l -3.S
3. §łłzł§r.iłłł 3"ń łłłłęzerłłj:: ź77*2Ł!3, 2§s, 2&,}, 2ł}2, 3{} ł,3{}3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa w zakresie Projektu

wykoiawc ,Lgi @ńą"znik nr 7 do SIWZ , stanowiącym równie ż zał nr 1 do wzoru wno\\ry)

Warunki rea|izacjizamówienia opisane wewz;oTzę umowy stanowiącymzń nr 6 do SIWZ

przedmiot zamówieni a należy realizowac w oparciu o dokumentację projektową (Projekt

budowlany i projekty wykonawc ze, atakżeprzedmiary robót, specyfikacje techniczne wYkonania i

odbioru robót oraz .rirrlÓlr"ą SIWZ *r- rułą"znikami. Zamawiający wskazuje jednak, lŻ Przedmtar

robót ma znaczęnię pomocnicze.

zamawiający wymaga, aby prace objęte zamówieniem zostały zręalizowałle zgodnie z

obowiązujący-i prr.,!iŚami,'no^rmami, waiuŃami technicznymi i sztuką budowlaną, PrzePisami

Kodeksu pracy, prry prr"rtrzeganiu zasad bhp, ochrony zdrowia i środowiska oraz ochrony

przeciwpożu.o*.j, zateceniami Iispektora Nadzoru Inwestorskiego i pełniącego nadzót autorski,

Zamawtający zaięca dokonania wizji lokalnej prz9d przygbtowaniem^ oferty w terminię

"Ńri"ry^źZu^u*rającym. 
Wizja l,okalna moŻliwa jest w dniu 20.06.2018 o godz. 9:00,

Zamawiający informuj ",'zó 
roboty budowlane będą prowadzonę w czynnej placówce służby

zdrowia.

zamawiĄący wymag a aby harmonogram prac prowadzonych w obiekcię był bezwz,ględnie

ustalony z Zamawiaiącym celem zmiiimdirŹo*uńu niedogodności związanYch z Prowadzeniem

robót budowlanych w obiękcię oraz zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników HosPicjum,

pacjentów i człoŃow ich rodzin.

Zamawiający przyjmuje, ze Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace zgodnie z obowlązĄącymi

prr.pi.ńi,-rrtrką oia, *i"dzą fachową *ykorru*ay za zaproponowaną ptzęz siebie cenę

ryczałtową.

przęddokonaniem odbioru przedmiotu zamówięnia w zakresie Etapu I WYkonawca winien uzYskaĆ

wszystkie przewidzian piu-.- dla zakresu tego etapu pozwolenia i zatwierdzenia, w tym

dosiawcami mediów i organami administracji publicznej,

z chwilą protokolarnego przekazania_przejęcia przedmiotu zamówienia wykonawca ponosi

odpowiedzialno ść za plac budowy.
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Zamawiający wymaga udzielenia S-letniej rękojmi i gwarancji na prace budowlane,

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązń równoważnych, w rozumieniu art. 30 ust 4 PzP,

w srcregóhości Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany technologii wykonania elementów

opisanycń rv przcdnri;rr r,* rtsbi:* w lltlz,dł}ttl* 3.{i e|łrnłnl3, 217 -28I na technologię PCV

IV. OferĘ wariantowe, częściowe

L) Zamawrający nie dopuszcza składania ofęrt wariantowych w rozumieniu art. 2 Pkt7 ustawY PzP

2) zamawiający nie dopuszcza możliwo ści składania ofert częściowych.

3) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej,

4) Zamawtający nie przewiduje zawarciaumowy ramowej,

5) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

6) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczękna poczet wykonania zamówienia.

7) Zamawrający nie przewiduje udzielania zarnowienia w trybie art. 6] ust. 1 Pkt 6 i 7 lub art, I34

ust. 6 pkt 3.

8) Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia w trybie dynamicznego sYstemu zakuPÓw,

9) Zamawiający nie wymaga/wymaga spełniania przez Wykonawcow specjalnych wymogów

opisanych w art. 29 ust 4 PZP.

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

11) Na podstawie ar1. 36 ust. 4 ustawy Wykonawca jest zobowiązany umieścić w

składanej ofercie informację o części zamówienia, którą zamtęrzapowierzyÓ PodwYkonawcom,

zamawiaj;ący zastrzega,że część doĘ cząca prac budowlano_konstrukcyjnych zamówienia

nie może być poń"""orra podwykónawcom. W przypadku zamiaru powierzenia

podwykonu*.y *yionania części praC, wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym

Zamawiają""go póprzez dokonanie stosownego zapisu w formularzu ofertY, którego wzór

stanowi załączniknr 2 do SIWZ.

V. Termin wykonania zamówienia.

1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia do dnia 12 miesięcy ( od podpisania umowy),

2. początek biegu gwarancji |tczony będzie od dnia ostatecznego odbioru

3. Za tęrmin wykonania zamówieni a uznile się ostateczny, tj, końcowY, odbior Przedmiotu

zamówięnia.

VI. Warunki uczestnictwa w postępowaniu

o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz

spełniaj ą waruŃi udziału w postępowaniu

VIa. Warunki wyklu czenia,.

Wykluczeniu z postępowania podlega Wykonawca, wobec którego

l. art.24ust. 1pkt. I2_23PZP.

zaistnieją przesłanki opisane w

§{ó1łrlży§żćń jaciół §horych

wymaga, aby Wykonawca przy wykonywaniu prac

najmniej 10 osobami zatrudnionymi na umowę o
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2. art.ż4 ust. 5 pkt 1, pkt 3-4, i pkt 8PZP.

Zamalvtający moze wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie

zamówięnia.

VIb. Spetnianie warunków udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą brac udziŃWykonawcy spełniający następujące warunki opisane w art żż

PZP:

1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 
. 
określonej działalności

zawodowej o ile wynika to z odrinnych przepisów _ Zarrlawiający nie określa wymagań

doty czący ch spełnienia tego warunku,

2. sytuacji finansowej lub ekonomicznej _ wykonawca,spełni_ waruŃi udziału w

postępowaniu, jeżeli wykńe, że jest ńezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie p.o*udrorr.3 działalności związanej z przedmiotem zamówienia La sumę

gwarancyjną w wysokości co najmniej 2,000,000,00 zł,

3. zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawca spełni waruŃi udziału w

postępowaniu, jezeli v,rykaże, że:

a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem. terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia dzialalności jest krótszy - w tym oĘe;ie, roboty budowlane (minimum 3 (trzy\

zamówieni a o łącznej wartości minińum :.tioo.0OOzł, z czego 1 (iedno) o łącznĄ wartoŚci

minimum 1.000.000 zł.) wraz z podaniem ich rodzaju, wartoŚci, daty, miejsca wYkonania i

podmiotow, na rzeczktorych roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów okreŚlającYch

czy teroboty budowlane Źostały w}konane naiezycie,w szczególności_informacji o tym czy roboty

zbstały wykonane zgodnie , pir"prru^i prawa budowlanego i prawidłowo. ukończone, prz! azym

dowodami, o któryci ,,,o*u, .ą i"r.r"rr"; e bądż inne dokumenty wystawione przęz podmiot, na

rzęcz ktorego roóoty budowlane były" wykonywane, a jeżell, z uzasadnionej PrzYcZYnY o

obiektywnym charakterze wykonawóa nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów _ inne

dokumenty

b) dysponuje lub dysponować będzie w trakcie rea\izacji zamówienia i skieruje do jego realizacji

osobę kierownika budowy posiadającęgo uprawniónia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności tonrtrut.ijrrZ_u,,Óo*tanej, ktory w okresie_ ostatnich 5 \at ptzed

upływem tęrminu ,t łuauniu ofeń, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy _ w tym

okresie, kierowała robotami budowianymi (minimum 3 (trzy) zamówienia o łącznĄ wartości

minimum 3.000.000zł, z czego 1 (iedno) o łącznej wartości minimum 1.000.000 zł.) wraz z

podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonan_ia i podmiotów, na rzeczktorych roboty te

zostały wykonane, z zńączeniem dowodow óneslającyóh czy te roboty budowlane zostały

wykonane nalezycie, w szczegolności informacji o tym Ózy roboty zostały. wykonane zgodnie z

przepisami prawa budowlanegó i prawidłowo ukończonę) pIzy czym dowodami, o ktorych mowa,

są referencj ebądżinne dokumenty wystawione przezpodmioi, narzęczktórego roboty budowlane

były wykonywanę, a jeże|i z uzasadiionej przyó zyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie

jóri* stanieuzyskaó tych dokumentów - inne dokumenty;

4. ZamawiĄący może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada

wymaganych zdolności, jezeli .uuiguio*ńe zasobów technicznych lub zawodowYch

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia g"ospo darczęwykonawcy może mieć negatywny wpływ

na realizację zamówienia.

5. ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formlią

,,spełnia"/,,nie spełnia", w oparciu o oS*iud"""ia i informacje zawarte na formularzu

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (załącznik nr_1 do SIWZ), a nastęPnie

potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez WYkonPwców o

których mowa w pkt VII niniejszej SIWZ aon",,yr,"n,fĄzyjaciółchorych,il;{fl,;;::#"
rcX, mea|l|rttlr Pakosz
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6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych w nkt _V.I 
b 3 winien sPełniaĆ co

najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

b) żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie moze PodlegaĆ

wykluczeniu z postępowania.

vII. wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków udzialu w postępowaniu

1. Zgodnie z zaptsami art. 24Aa PZP Zama,wiający najpierw dokona oceny ofert, a nastęPnie

ziada,"ry *ykorrawca, którego oferta zostńa oceniona jako najkorzystniejszao nie Podlega

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,

ż. W związku z powyższym Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamowienia, w celu

potwierdzenia spełniania waruŃów udŹiału w postępowanil orazwkazantabraku Podstaw

ło wykluczenia _ składają oświadczenia lub dokumenty w terminach I zakresach oPisanYch

ponizej.

3. yRAZ Z 9FERTĄ, wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówieniao w

celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zloŻąz

a) ofertę cenową - zgodnie ztreściąformularza ofertowego - zaŁączniknr 2 do SIWZ;

b) aktualn e na dziei zŁożenia oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne Potwierdzente
spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku Podstaw do

,^yklu.r.nia złożonę na formularzu je-dnolitego europejskiego dokumentY zamówienia (zil, nr 1 do

SIWZ);

zamawiający informu je,żewykonawcaw JEDL może ograniczyć się do wypełnienia sekcj.i cl

(alfa): ogol". oświadózenie doĘczące wszystkich kryteriów kwalifikacji oraz oraz sekcji C

w części Iv i ni. musi wypełniać żadnych z pozostaĘch sekcji w części Iv JEDZ.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotow w rozumieniu art 2Ż a PZP, musi

udowodnić Zamawiającemu, żę żę realizująó zamówienie, będzie dysponował niezbędnYmi

zasobami tych podmiotow, w szczegolności przedstawiając zobowiązanie tYch Podmiotów do

oddania mudo dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacjt

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamowieniakażdy z WYkonawców wsPÓlnie

ubiigających się o zamówienie składa JEDZ (załnr 1 do SIWZ),

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

podmiotem, który zoUo-wiązał się Óo udostępnienia zasobóW za szkodę poniesioną p.tzęz

ZamawiĄącego powstałą wskutek nieudostępnńnia tych zasobóq chyba żę za nieudostęPnięnie

zasobów nie ponosi winy.

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

art.22a ustawy, w celu Wkazania braku istnienia wobec nich podstaw wYkluczenia 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 odpowiednim potencjałem technicznym pozwalającym na

rea|tzacjęzamówieniazłożonena formuiarzu ofertowym(zńączniknr2 do SIWZ);

która posiadad) oświadczenie o dysponowaniu osobą zdolną do wykonania zamowienta,

odpowiednie uprawnienia _ kierownik budowy złożone na formularzu ofertowym

do SIWZ)
§lowarrysź
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5. Oświadczenia w zakresie Grupy Kapitalowej:

a) w terminie 3 dni od zamiesz czenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa W |n _86

ust. 5, wszyscy wykonawcy przekażą zamavłiającemu oświadczenie o przynależności lub braku

przynależności do tej samej'grupy kapitałowej, o i.to."; mowa w ust. I pkt 23. Wraz ze złożęnięm

oświadczenia, wykonaw ca może przedstawió dowody, że powiązania z,iryrrm wykonawcą ni,

prowadzą do zakłócenia konkur"n.3i * postępowaniu Ó udziÓlenie zamówienia.Wzór oŚwiadczenia

zawarty jestw załączniku nr 3 do SIWZ.

b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenię zamówienia oświadczenie

składa każdy z takich Wykonawców.

c) Oświadczenie winny zostacprzesłane w oryginale adres Zamawiającego wskazany w SIWZ

6. DokumenĘ składane na Wezwanie Zamawiającego:

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza _ zgodnie z zastosowaną

p.Óced.rrą, o której -o*u w art. 24 aapzp zostinie węŹwany przez Zamawiającego do złożęniaw

ńrnu"ronym, nió krótszym niz 5 dni, terminie aktualnych-na dzień złożenia oŚwiadczeń lub

dokumentów potwierd zający ch okoliczności :

a) o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) Pzp,tj. potwierdzających brak podstaw wykluczęnia:

_informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 Pkt 13, 14 i2I
ustawy, wystawion.j ń wcześniej niz 6 ńiesi ęcy przedupływem terminu składania ofert;

_zaśwndczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzĄącego, Że WYkonawca nie

za|ega z opłacaniem podatkow, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed uPłYwem terminu

składania ofeń, lub i*.go dokumentu poiwierdzającego, że Wykonavłca zawarł porozumienie z

właściwym organem podatkowy- ," .pru*ie spłat tych naleZności wraz z ewentualnYmi odsetkami

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane pJaw:m zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenię na raty za|egłyJh płatności irrb *strrymanie w całości wykonania decYzji właŚciwego

organu;

_ zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZakładulJbezPieczeń SPołecznYch

lub Kasy Rolńiczego tJbezpieczenia Społe"rn"go albo _innego 
dokumentu Potwierdzającego, Że

Wykonawca nie łabga z'opłacanień składet na ubezpięczęnia społeczne lub zdrowotne,

,"}rtu*ionego nie *.r"śni.; ,riz 3 -i.riące przed upływem terminu składania ofert, lub innego

dókumentu 
-potwierdzające§o, że Wykonawca za-warł porozumienię z właŚciwYm organem W

sprawie spłat tych nalÓzności wTaz z ewentualnymi odŚetkami lub grzywnami, w szczęgolnoŚci

uzyskał przewidziane prawem zwolnienię, odroczónie lub rozło żenię naratY zaległYch PłatnoŚci lub

*rtr"y-unie w całości wykonani a decy zji właściwego organu;

_ odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnoŚci gosPodarczĄ,

jeżeIiodrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ęwidencji, w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. ż4 ust,5 pkt 1) Pzp

b) potwierd zĄącychokoliczności, o których mowa w art. 25 ust, 1 pkt 1) Pzp,tj, potwierdzających

speinianie *u*ńo* udziału w postępowaniu, o ktorych mowa w rozdz, VI b SIWZ:

a. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie. ostatnich 5 lat Przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia dzińalnoŚci jest krótszY - w tYm

okresie, wTaz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz

ktorych roboty te zostały wykonane, z załączeniem dówodów określających czy te roboty

budowlane zostały *ykonane należycie, w szczególności informacji o tYm czY robotY zostałY

wykonane zgodnie i przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, P(ZY cZYm

dowodami, o ktorych ńo*u, są referencj e bądż inne dokumenty wystawione przez podmiot, na

rzęQz którego ro|oty budowlane były- wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze wykonawóa nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów _ inne
/
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notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

zawodowego lub gospodLarazalo właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce

zamięszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym w terminie

określonym odpowiednio dla danego dokumentu.

ffia W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o
- któiych-mowa wryżej w ust. 3 i 4, w formie elektronicznej pod określonymi adresami

internetowymi ogOtnoOostępnych i bezpłatnych baz danych, ZamawiĄący pobiera

samodzielnie z tych baz danych wskazane przezWykonawcę oświadczenia lub dOkumentY.

IX Forma dokumentów

1. JEDZ,o którym mowa w rozdz. VII pkt 3 Wykonawca składa w oryginale;

ż. oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dniaZ7

Lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądaĆ ZamalviającY od

Wykonawcy * po.1ępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. |J. z 2016 T., PoZ. 1126),

Wykonawca składa w następującej formie:
a. oświadczenia doty azące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnoŚciach Polega
wykonawc u nu ru"uiuch określonych w art. 22aPzp onz dotyczące podwykonawców, składane są

w oryginale1'
b. dokumenty, inne niz oświad czenia, o których mowa w ust. 7 .2a sl<ł.adane są w oryginale lub koPir

poświadczonej zazgodność z orygtnałem odpowiednio przez

- Wykonawcę,

- podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca,
_ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
_ Podwykonawcę, w zakresie dokumentów, ktore każdego znich dotyczą.

3. poświadczenie za zgodność z orygtnałem następuje w formie pisemnej. KserokoPie

dokumentów winny posiadać klauzulę: Zazgodnośc z oryginałem.

4, oświadczenia i dokumenty składane przez ww. podmioty winny byĆ PodPisanę PTZIZ

osobę/osoby upoważnione do reprezentówania tego podmiotu lub osobę/osoby Posiadające
stosowne pełnomocnictwo.

5. Wszelkie pełnomocnictwa na|eży przedstawić w formie oryginału lub PoŚwiadczonej
notarialnie zazgodność z oryginńem kopii;

6. poprawki lub Źmiany * i.t s.ie oświadczeń lub dokumentów powinny byó zaPisane

.ryt.lrri. i parafowane (lub podpisane) własnoręcznie odpowiednio PIZęZ PodmiotY, o

których mowa wyżej w pkt. 6 ,Ź w zakresie dokumentów, ktore kazdego z nich dotYczą.

X Zasoby innych podmiotów

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

art. 22a pzp .nrrii udowodnić Zamawiającemu, żę realtzując zamówienie, będzie

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególnoŚci przedstawiając

zoiowiązartie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnYch zasobów na

potrzeby realizicjl zamówięnia. Gdy dowodem dysponowania zasobami innYch Podmiotów
wybranym przezWykonawcę, jest zobowtązanie tego podmiotu, musi ono PrzYbraĆ formę

pisemrrą i 
-nie jesi dopuszczalna inna forma. Jedynie zLożęnie oryginału dokumentu

zawierĄąc.go pódpi. pód treścią oświadczenia osoby uprawnionej do reprezentaqi innego

podmiotu, spełnia \^ymóg formy pisemnej zobowiązania,
2. Jęzeli Wykonawca,wykŁując spełnianie warunkóq o których mowa w art,22

polega na zdolnościacn inn}ch podmiotów na zasadach określonYch w art.22a

o..ń azy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami

ust.
Prp,
w

1Pzp,
w celu
stopniu

umożliwiającym należlĄe wykonanie zamówienia publicznęgo oraz ocęny, azy nek
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łączący Wykonawc ę ztymi podmiotami gwarantuj e rzeczywisty dostęp do ich zasobÓW .

XI Wykonawcy wspólni:

1. Wykonawcy,którzy wspólnie ubiegać się będą o udzielenię zamówięnia składają:

a) oświadczenie, o ktorym -Ó*u w rozdz, VII 3 i dokumenty określone rozdz. VII 4 i 5 a Od

każdego z tych Wykonawców, (w przypadku spółki cywilnej składane dokumentY z Urzędu

Skarbówego oraz ZUS winny dotyózyć zarówno społki cywilnej jak rownież poszczególnYch

wspólnikow);
b. bokumenty wymienione w rozdz. VII 5b i 6 Wykonawcy składają wspólnie lub Powinien je

złożyć dowolny Wykonawca spośrod Wykonawców składających wspólną ofertę,

c) pełnomocnictwo do repreŹentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegającYch się o
udzielenię zamówienia. Pełnomocnik moze być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w

postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo

po*i*o być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodnoŚc z

oryginałem kopii,' 2. Jeżeli Wykonawc a nie złoży oświadczenia, o którym mowa wyżej w rozdz VII Pkt 3-7

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.

I pzp, |ub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzęnia postępowania,

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane PIZIZ
Zamawiającego wątpliwości, ZamawiĄący wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub

pop.u*ie.ria iub do udzielenia wyjaśnień w terminie przęz siebie wskazanym, chYba że

mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaŚnień oferta

Wykonawcy podlegałaby ołr"rr""niu albo konieczne byłoby uniewaznienie postęPowania.

3. Jeżęli jest- io niózbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
. udzielenie zamówienia, Zamawiający moze na każdym etapie postępowania węzwaĆ

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektorych oświadczeń lub dokumentów

poiwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają waruŃi udziału W
postępowaniu, a jezeli zachodząuzasadnione podstawy do uznania, że złożone uPrzednio

Óś*iud.r.nia lub dokumenty nie są juz aktualne, do złożenia aktualnych oŚwiadczeń lub

dokumentów.
4. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożYł wadliwe

pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożęnia w terminie przęz siebie wskazanYm,

Ót yuu ze mimo ich złozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bYłobY

unieważnienie postępowania,
5. Dokumenty ,pórrądŻone w języku obcym są składane wrazztłumaczeniemna jęzYk Polski,

zzastrzeżeniem art,9 ust. 3 Pzp.
6. W celu sprawdzenia azy Ńykonawca spełnia warunki udzińu w PostęPowaniu w

przypadku, gdy kwoty podurr" w dokumentach będą w walucie obcej, zamawiającY dokona

ich'przelicienia na Źłotówki biorąc za podstawę średni kurs NBP waluty z dnta

zamlęszczęnia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu

ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut przęz NBŁ zamawiającY PrzYjmie
kurs przeliczeniowy Ź ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP Przed dniem

zamieszczenia o gło sze lia o zamówieniu.

XII Wymagania doĘczące wadium

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

wnieść wadium przetargow", nu 
"iuriO*rry 

Ókresowi związania ofertą, w wYsokoŚci 40.000

PLN ( cztęrdzięści tysięcy złotych)

2) Wadium mozę być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w ań. 45 ust. 6 ustawY,

3) Wadium w formie pienięznej
1285 1000 0002 0211 5314

winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy nr 221050

z dopiskiem ,, Rozbudowa i Przebudowa Budynków H,

§towarzyszo n
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4)

5)

6)

7)

Miłosierdzia Bożego usytuowanych przy ul. I. Daszyńskiego 29-31 w Gliwicach-ETAP I ".

Wadium w pozostałych formach winno być wniesione do kasy Storvarzyszenia PrzYjaciół

Chorych,,Hospicjum" w Gliwicachprzy ul. Daszyńskiego 31 (biuro).

Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantowaĆ Zamawiającemu

wypłatę wadium, w przypadku zaisinienia okoliczności wskazanychw art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pkt
l- 3 ustawy.

Niedopusz czalnejest wprowadzanięjakichkolwiek waruŃów ograniczającychZamawtającemu

wypłacenie wadium.

Zamawiający zwraaalub zattzymrlje wadium nazasadach i w trybie art.46 ustawY.

XIII. Sposób prrygotowania oferĘ

1) oferta musi byc złożona w formie pisemnej, zgodnie z Wmaganiami opisanymi w zil. rr 7

SIWZ (wzór oferty).

2) Jężę|i ofertę przygotował pełnomocnik dokument pełnomocnictwa szczegolneło, Z którego

wynika umocowanie do złożęnia oferty

3) oferta musi być podpisana własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej zgodnie z regńani
art.78 kc, Do ore.t aółąc zyc należy dokumenty potwierdzające umocowanie osoby PodPisującej
do działania w imieniu oferenta.

4) ofertę na|eży złożyć w zamkniętej kopercie z opisem "wyłonienie WykonawcY Prac-. 
budowlanych dla potrzeb zadania inwestycyjnego pt: Rozbudowa i Przebudowa BudYnków

Hospicjum Miłosiirdzia Bożego przy ul. Daszyńskiego 29-31 w Gliwicach-ETAP I|'.

5) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekścię oferty muszą byÓ parafowane własnoręcznie PtZeZ

osobę podpisującą ofertę

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożęniem ofertY, z

zastrzężentem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp

7) JężeIi oferta za.wiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa W rozumieniu

przepisóW art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
'koŃurencji 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr I53, poz. 1503 z póŹniejszymi zmianami),

wówczas informacje te muŚzą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem zachowania

przez ZamalvtĄącego tajemnicy. Pakiet ten ma być v,ryrażnie oznaczonl ,,Tajemnice

przedsiębiorstwa - nie .rdostępniać innym uczestnikom postępowania". Zamawl,ąącY nie Ponosi

oapo*iearialności za niez$dne z SIWZ przygotowanie w/w pakietu Przez WYkonawcę,

Stosowne zastrzężenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowYm. W PrzeciwnYm
razie całaoferta zostanie ujawniona na wniosek każdej zainteresowanej osobY.

s) Zastrzeżęnie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww,

ustawy w momęncie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia Przez WYkonawcę

tej cięści oferty, skutkowaó będzie odtajnieniem tej części oferty nie będącej tajemnicą

przedsiębiorstwa przęz Zamawtającego.

g) Wskazanym jest, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane

l1)Wskazanym jest aby oferta był spiętalzszyta w sposob uniemożliwiający zdekomPletowanie

/1)Wykonawca może wprowadzió zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŻone4

oferty pod warunkiem, żę Zamawiająci,y^otry^u pisemne zawiadornienie o wProwadzeniu

zmiin 
^przed 

terminem składania oiot. Po*iadomienie o wprowadzeniu zmian musi bYÓ

złozonę wg takich samych zasad,jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej

napisem,,ŻMIANA" orazbyć podpisane zgodnie z wymogiem wskazanym w powyżej, Koperty
-' 
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oznaczone,,ZMlANA" zosta1ąotwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktory wprowadził

zmiany i po stwierdzeniu poprawności proiedury dokonywania zmtan, zostaną dołączone do

ofeńy.

l2)Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofeń wycofać się z postępowania

poprzez złożęnie pisemnego pŃadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzaruę

zmiani poprawek) nupirń na kopercie ,,WYCOFAŃIi". Koperty oznakowane w ten sPosób

będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania

Wykonawc y oraz zgodności ze złozónymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą

otwierane.

13)Brak złożeniaformularza oferty, brak ktoregokolwięk z załączników d9 9feńY lub brak Podania

którejkolwiek informacji wskaŹanej w formularzu oferty skutkował będzie odrzuceniem ofertY

xlv. Miejsce i termin składania składania ofert, otwarcia ofert oraz termin rvłiązania ofertą

1) ofertę należy złożyćw siedzibie Stowarzysz eniaPrzyjaciół Chorych ,,HosPicjum" w Gliwicach

z siedzibąprzy ul. Daszyńskiego 31, 44-I0L Gliwice

ż)

3)

4)

5)

6)

Termin składania ofert upływa w dniu 29.06.2018, godz.10:00

otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.07.2OI8, godz. 9:00 w siedzibię Zamalviającego.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert, Zamawiający zamieści

iniormacje z otwarciaofert na stronie internetowej,

Na czynności otwarcia ofeń zamawtający poda informacje opisane w art, 86 ust 3 i 4pzp

wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą

rozpoczynasię wraz z upływem terminu składania ofert,

wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyó termin związania
7)

ofertą.

8) przedłużenie terminu związaniaofertą jest dopuszcza\ne tylko z jednoczesnYmPrzedłuŻ.eniem
- / 

ok .ru waźności wadium (o ile było rłryrnug*) albo, jeżeiri nie jest to możliwe, z wniesieniem

nowego wadium na przedłużony oń., -zwi'ązania z ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu

związaniaofertą dokońywane jest po wyborze or..ty najkorzystniejszej,.obowiązek wnięsienia

nowego wadium lub jego przedłużenii dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta zostńa

wybrana j ako naj korzystniej sza.

XV Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, i formie

przekazywania ośiiadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do

porozumiewania się z wykonawcami.

ź} W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszelkie oŚwiadczęnia, wnioski,

zawiadomi ęnia oraz informacje Zamawialący i wykonawcy przekazt4ą wYłącznie drogą

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

2} Pracownikami uprawnionymi do kontaktow z wykonawcami są: inz, Piotr Fischęr, oraz

inż. Jacek Starak

33 W korespondencji zZamawiającym na\eży posługiwać się numerem Splawy 3lża18

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1) wykonawca określi cenę całkowitą oferty w sposób określony

oraz cefię brutto.

w formularzu oferty tj cenę netto



ż)

3)

4)

W zawartęj umowie w sprawie zamówienia publicznego cena oferty (wynagrodzenie

wykonawcy) wyrazona zostanie w złotych polskich irozliczanabędzie w złotYch Polskich.

Cęna całkowita oferty obejmowaó będzie wszelkie należności wykonawcy za wYkonanie całoŚci

przedmiotu niniejszego zamówienia, w tym wszystkie koszty i składniki związane z

wykonaniem zamowienia (koszty robot podstawowych i pomocniczych) i uwzględniaĆ całY

,uk ., przedmiotu zamówieni a, z uwzg\ędnięniem opłat i podatkow (takZe od towarów i usług).

Cena ofertowa winna obejmować gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział

podmioty zagraniczne, które ,ru pódŚtu*ió przepisów podatkowych, nie są zobowiązane do

iiszczęnia zibowtązańpodatkow}ch w Polsce, a obowiązek podatkowy spoczywa na nabYwcY

towaróW zgodnie z zasadami dotyczącymi wewnątrzwspólnotowej dostawY towarÓW

zamawiający-w celu oceny takiej oferty doltczy do przedstawionej w niej ceny Podatek, którY

miałby obowiązek zapłacic zgodnie z obowiązĄącymi przepisami,

Kosztorys ofertowy należy sporządzió w oparciu o opis przedmiotu zamówięnia w tYm, Przede
wszystk-im o przsdmiar- .Óuot. w przypadku odstępstw (ilościowych jak i ewęntualne

pojawienie się nowych pozycji kosztorysowych) kosztorysu ofertowego od Przedmiaru robót

w}korru*.a musi 
-wykazaĆ 

konieczność ich wystąpienia wynikającą z opisu Przedmiotu
zamówienia.

Wprowadzenia zmian w kosztorysie ofertowym w stosunku do przedmiaru robót Przedmiotu
zńó*ienia niepotwierdzonych wykazem konieczności o którym mowa powyżej oraz

naruszających opis przedmiótu zamowienia traktowane będzie przez Zamawiającego jako

,ri"rgodnosć oferty ) przedmiotem zamówienia i ofeńa taka zostanię odrzucona, a oferent

wykluczony
podstawą sporządzenia oferty Wykonawcy powinna byó szczegółowa analiza wYkonawczej

dokumeniĄi projektowej inwestycj i oraz ana|iza istniejącego obiektu wTaz zjego otoczeniem.

XVII. Kryteria oceny ofert i wybór oferĘ najkorzystniejszej

1) Do oceny",ofert w niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosuje tzw, ,,Procedurę
odwrócońą,o z ar1ż4aa vzv ti.- najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, cZ.Y

Wykonawcu, kto."go oferta została ońionu jako najkorzystniejsza, nie podlega wYkluczeniu

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

ż) Kryteria oceny ofert:

a) cena - waga kryterium - 600ń

b) termin waga kryerium - 30%

c) gwarancja-waga kryterium-l0%

3) Sposób oceniania ofert:

I. w kryterium ceza: proporcjonalnie wg wzoru:

najniższa cena brutto z badanych ofeń

C - _------ x 60 pkt

cena brutto oferĘ badanej

II w krytertum termin realizac_ii zamówienia; proporcjonalnie wg

chOlych
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najkrótsry termin (ilość dni) z badanych ofert

T: x 30 pkt

termin (ilość dni) z ofeĘ badanej

III. W kr}terium gwarancja

ocena kryterium gwarancja zostanie dokonana zgodnie zzasadązaproponowana w ofercie

'l. 60 miesięcy -1 pkt

2. powyzej 60 miesięcy do 84 miesiące-4 pkt

3. powyzej 84 miesięcy-do 120 miesięcy 7 pkt

4. powyzej 120 miesięcy 10 pkt

XVIII. Wyma gania dotyczą ce zabezpieczenia naleĘtego wykonania umowy

1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem
umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczęnia należytego wykonania umowy W

kwocie stanowiącej 10 oń zaoferowanej ceny BRUTTO. Zabezpieczenie musi zostaĆ

wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

2\ Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy
w jednej lub kilku następujących formach stosownie do treści art.148 ust 1 ustawy PZP

3)' Zamawiający nie wyrazazgody na formy zabezpieczenia opisane w art.148 ust 2 ustawY PZP

4) Zabezpteczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłaciĆ na kOnto

Zamawiającego 22 1050 1285 1000 0002 02II 5374 z dopiskiem zabezpieczenie naleŻytego

wykonania umowy w postępowaniu 3l20l8".

5) Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi stosownie do treŚci art. 151 ustawY

Pzp.

6) Zmtanaformy zabezpieczenia moze nastąpić stosownie do zapisów art.l49 ustawY PZP

XIX. Formalności, jakie naleĘ dopełnić przed podpisaniem umowy.

1) Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie za-warta z zachowaniem terminów

określonych w art. 94 Pzp.

2) W przypadku wyboru oferly złożonej pIzez Wykonawcow wspólnie ubiegającYch się o

udzielenie zamówi enia Zamawiający może żądać przed za,warcięm umowy przedstawienia

umo\Ny regulującej wspołpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna okreŚlaĆ stronY umowY,

ce| dziaŁania, sposób wspołdziałania, zak<res prac przewidzianych do wykonania kużdęmu z

nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenię czasu trwania

konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwaruncji i rękojmi),

wyklucŹenie możliwości wypowiędzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego

członków do czasu wykonania zamówienia.

3) Zawarcię umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. Postanowienia ustalone wę wzorzę umowY

stanowiącymzd, nr 6 do SIWZ nie podlegają negocjacjom.

4) Wykonawca, którego oferta została wybrana, przed podpisaniem umowy, zobowiązanY jest do' 
doŚtarczenia pełnomocnictwa lub dokumentu dotyczącego umocowania do podpisania umowY,

chyba że dokument ten zostń przedłożony w trakcie postępowania

5) Przęd dniem podpisania umowy Wykonawcazobowtązany jest:
Stowarzysze nie Chorych
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a) dostarczyó do siedziby Zamawiającego wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowY o Pracę

w pełnym wymiarze czasu pracy *ru, ńś-iadczeniami w/w osób o faktycznym zatrudnieniu,

b) wnieść zńezpieczenie należytego wykonania umowy

specyfikacji,

zgodnie z pkt XXII niniejszej

c) przedstawió harmonogram rzęczow o -ftnansowy do zatwi erd zenia,

d) podać dane podwykonawcy (eśli występuje) oraz wskazaĆ zakres rzeazowo - finansowY robót

przewidziany.ń do wykonania przez podwykonawcę w oparciu o działy harmonogramv rzęazowo -
finansowego,

e)przedłożyć uprawnienia budowlane osób biorących udzińw wykonaniu zamówienia,

f) P rzedłożyć ko sztorys o fertowy dla cęlów informacyj nych,

6) Strony dopuszczają możliwośó dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowY, zgodnie z

art. 144 ust. 1 pń 5 ustawy pzp, łszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie

wymagających pirewidzenia 
-* 

siwz, a takżę zmian których zakres, charakter i waruŃi

*prońóŻ.nia przewid ziano w projekcie umowy. W szczególności ZamawiajqcY wskazuje, iŻ.Z

uwagi na to że nosi cechy organizicji pożytku publicznego może w toku reulizacji zamówienia

uzyńiwać od osób III światlczenia-zńtqiorc z realizacjq zumówienia, w Postaci Świadczenia

piory, usług lub towarów. W takim przypadku Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo

częściowego ograniczenia zakresu ,zr"zorego inwesĘcji lub zmianY (wYdłuŻenia) okresu

realizacji zudania.

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej prrysługujących Wykonawcom w toku

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

i, Wykonawcy, a takżę innemu podmiotowi, jeżelt ma lub miał interes w uzYskaniu

zamówieni a oraz poniosł lub moze ponieśó szkodę w wyniku naruszenia przez

Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dzialę

VI ustawy.

ż. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu

o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do ktorej zrlawiĄącY jest

zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie

3, Na orzeczenie KIo stronom oraz uazestnikom postępowania odwoławczęgo PrzYsługuje

skarga do sądu

xxl . postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszym SIWZ zastosowanie znĄdują zapisy ogłoszenia, ustawy

Prawo Zamowięń pub lic znych or az ko deksu cywilne go

Wykaz załączników do SIWZ
t. |ormularz.IEDZ

2, {brtlltllarz oferly,-

3. ośrviaciczenie dot Grupv Kapitaloue.j

4, ivykaz robót

5. rvykaz dclśrviadczeltia kierolvlrika budowy

6. wzór umolv.v

7. clśrviarlczenie poclłvykonarvcy

8" dok pro.iektorva
stowaru ysźen ie yjaciół Cholych
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