Znak sprawy: ZP/9/2017

Nowosielce 18-10-2017r

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej (SIWZ)

na

„Budowa placu manewrowego”
przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Zatwierdzono w dniu:
18-10-2017r

Zatwierdził :
Dyrektor Szkoły – Józef Gocko

I.

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego
Nazwa: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach
Adres: ul: Heleny Gniewosz 160, Nowosielce, 38-530 Zarszyn
Adres strony internetowej: www. zsckr-nowosielce.pl
Tel/fax 013 46 53 980
NIP: 687-14-89-220

II. Tryb udzielenia zamówienia
1.
2.
3.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. – Dz. U. z 2016 r., poz. 2164, z późn. zm.), zwanej dalej
„Pzp”.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (podst. prawna: art. 10 ust.
1 oraz art. 39-46 Pzp).
Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. – Dz. U. z 2016 r., poz. 380,
z późn. zm.), jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej.

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. „Budowa placu manewrowego”
przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach.
Zakres prac:
Roboty ziemne
- roboty pomiarowe ok 1380 m2
- usunięcie warstwy ziemi ok 1380 m2
- korytowanie ok 1380 m2
- zagęszczenie podłoża ok 1380 m2
Roboty związane z wykonaniem placu manewrowego
-wykonanie podbudowy (warstwy dolnej , górnej) ok 1380 m2
- montaż krawężników betonowych ok 253 m
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej ok 1380 m2
Kody CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w przedmiarach robót stanowiący załącznik nr 6 do
SIWZ
W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym.
Uwaga !
Dojazd do placu gdzie będzie wykonywany przedmiot zamówienia będzie odbywał się przez nieutwardzoną drogę lub przez plac istniejącej budowy. Przed wykonaniem zadania Wykonawcę zobowiązuje się do uzgodnień z Zamawiającym i kierownikiem wykonywanych w tym okresie robót
budowlanych, celem skoordynowania robót i dowozu oraz składowania materiałów budowlanych.
1. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt. 6 Pzp.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Informacja o ofercie wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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4. Informacja o umowie ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Zamawiający zachęca Wykonawców, przed terminem składania ofert do odbycia wizji lokalnej, w
celu zapoznania się z warunkami lokalnymi i infrastrukturą, przy udziale upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego – Kierownik gospodarczy – Renata Czajnik tel. 600974350 w godzinach
08:00 – 15:00.
Udział podwykonawców.
1) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
2) Z uwagi na fakt, że roboty budowlane 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. 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 budowlanych.
3) Zamawiający żąda informacji, o których mowa w ppkt. 7.2 w przypadku zamówień od dostawców uczestniczących w realizacji zamówienia na roboty budowlane.
4) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, 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.
5) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadcze nie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
6) Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
7) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
Pozostałe zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się we Wzorze umowy - załącznik nr 5 do
SIWZ. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj.
Dz.U. z 2016 r., poz. 1666) osób wykonujących wszystkie prace remontowo – budowlane, instalacyjne, objęte przedmiotem zamówienia.
Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa
w art. 29 ust. 3a ustawy oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
IV. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający ustalił
maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia – od daty podpisania umowy do 29 grudnia
2017 r .
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V.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:


nie podlegają wykluczeniu;



spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:



kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1

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.

2

W wypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki, o których mowa w ppkt. 1.2, zostaną spełnione, gdy podmioty składające wspólną ofertę spełniają
je łącznie.

3

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ppkt. 1.2,
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.

4

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.

5

Zamawiający ocenia, 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 bada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 .

6

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.

7

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną
przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
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8

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o
którym mowa w pkt. 4, 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, o których mowa
w ppkt. 1.2.
Zgodnie z treścią art. 24aa Pzp., Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp.
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie przesłanek, o których mowa w
art. 24 ust. 5 Pzp.
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
W wypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia 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 oraz brak podstaw wykluczenia.
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 oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1.
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 zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach,
o których mowa w pkt. 1.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, tj.:
1) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt. 1, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w Rozdziale V pkt. 1 Siwz, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie
do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie

5

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
VIII.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekaz
wania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

IX.

Ze strony Zamawiającego pracownikiem upoważnionym do porozumiewania się z Wykonawcami
w sprawach zamówienia jest:
Kierownik gospodarczy – Renata Czajnik, tel/faks 134653980, 600974350
e-mail: renataczajnik@interia.pl
Wykonawca i Zamawiający będą obowiązani przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. W każdym wypadku dopuszczalna też będzie forma pisemna
porozumiewania się stron postępowania. Forma pisemna będzie obligatoryjna dla oferty (również
jej zmiany i wycofania), umowy oraz oświadczeń i dokumentów, wymienionych w Rozdziale VII
SIWZ (również w wypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w Rozdziale VII
pkt. 7 SIWZ).
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania
ofert, 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 w pkt. 3, 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 którym mowa w pkt. 3.
Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców, o którym mowa w art. 38
ust. 3 Pzp, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
Jeżeli Zamawiający wprowadzi przed terminem składania ofert jakiekolwiek zmiany w treści
SIWZ, zostaną one zamieszczone na stronie internetowej
http://www.zsckr nowosielce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-480, w rubryce przeznaczonej dla niniejszego postępowania.
Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

X.

Termin związania ofertą.
1.
2.

XI.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Opis sposobu przygotowywania ofert.

1.
2.

3.
4.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferta powinna zawierać:
1) Formularz ofertowy (wzór – załącznik 1 do SIWZ) – wypełniony przez Wykonawcę,
2) Kosztorys ofertowy w formie szczegółowej – przygotowany przez Wykonawcę,
3) Oświadczenia wymienione w Rozdziale VII pkt. 1-4 niniejszej SIWZ,
4) Zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale V pkt. 5 niniejszej SIWZ,
5) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy – jeżeli dotyczy. Pełnomocnictwa winny być przedłożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie.
Załączniki do SIWZ są wzorami. Zamawiający zaleca ich użycie w składanej ofercie. Dopuszcza
się zamieszczenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem jednak, że ich treść będzie odpowiadała treści formularzy załączonych do SIWZ.
Oferta, aby była ważna, musi być podpisana przez Wykonawcę, przedstawicieli Wykonawcy wymienionych w aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub osoby po stronie Wykonawcy upo-
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5.
6.
7.

8.

ważnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Formalne upoważnienie powinno być wówczas dołączone do oferty. Zaleca się, by podpisy wyżej określonych osób złożone były na formularzu oferty oraz na wszystkich załączonych dokumentach. Wszystkie strony, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, powinny być parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
Oferta powinna być jednoznaczna, tzn. sporządzona bez dopisków, opcji i wariantów oraz spięta
w sposób trwały. W celu usprawnienia pracy komisji przetargowej Wykonawcy proszeni są o ponumerowanie kolejno stron.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania
ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas
otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. Dokumenty zawierające zastrzeżone informa cje należy spiąć oddzielnie z zaznaczeniem: „Dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa” –
w przeciwnym wypadku cała oferta traktowana będzie jako jawna.
Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta powinna być opieczętowana pieczęcią firmową, zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę i adres Zamawiającego, tj.:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach
Adres: ul: Heleny Gniewosz 160, Nowosielce, 38-530 Zarszyn
Ponadto koperta powinna być opatrzona napisem:
Oferta na:
„Budowa placu manewrowego”
przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach.
nie otwierać przed 07-11-2017r godz: 09:10

9.

XII.

Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty jeszcze przed
terminem składania ofert, określonym w niniejszej SIWZ. Wykonawca nie może wycofać oferty
i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.

Miejsce oraz termin składania ofert.

2.

Oferty należy składać do dnia 07.11.2017 r. do godz. 9:00 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Nowosielcach ( sekretariat).
Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07-11-2017r. o godz. 09:10 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Nowosielcach ( pokój vicedyrektora).

XIII.

Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cena ofertowa jest ceną kosztorysową, określoną za przedmiot zamówienia, wyszczególniony i
zsumowany w Formularzu ofertowym (wzór – zał. nr 1 do SIWZ), przeniesioną z Kosztorysu szczegółowego przygotowanego przez Wykonawcę, załączonego do oferty.
2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ.
3. Ceny muszą być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w
celu oceny takiej oferty doliczy 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
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podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XIV.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:
1) cenę realizacji przedmiotu zamówienia - waga 60%;
2) Termin realizacji przedmiotu zamówienia - waga 40 %;
2. Do porównania ofert będą brane pod uwagę: cena brutto przedmiotu zamówienia, termin realizacji
przedmiotu zamówienia, podane w Formularzu ofertowym (wzór – załącznik nr 1 do SIWZ)
3. Ocena ofert odbywać się będzie w sposób opisany w poniższej tabeli:
LP

KRYTERIA

WAGA
%

Ilość
pkt.

1

Cena realizacji przedmiotu
zamówienia

60

60

2

Termin realizacji przedmiotu zamówienia (max.29-122017r)

40

40

100

100

Razem

4.

Sposób oceny: wzory, uzyskane
informacje mające wpływ na ocenę
Najniższa cena oferty
Ilość pkt. = ------------------------- x 60
Cena oferty badanej
Najkrótszy termin realizacji
Ilość pkt. = ------------------------- x 40
Termin realizacji w ofercie badanej
Ilość pkt. = Suma pkt. za kryteria 1, 2

Ocena punktowa dotyczyć będzie wyłącznie ofert:
1)

5.
6.

XV.

złożonych przez Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, opisane
w art. 22 ust. 1 Pzp (Rozdział V ppkt. 1.2 SIWZ), nie wykluczonych z postępowania,
2) uznanych za ważne i niepodlegających odrzuceniu.
Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą, ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów.
Punkty przyznane za poszczególne kryteria liczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych; rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.
2.
3.
4.
5.

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
Zawarcie umowy nastąpi na podstawie wzoru Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Za mawiającego.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert złożonych bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.
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XVII. Wzór umowy.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej prz sługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.
1.
2.
3.
5.

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej określa Dział VI Pzp – Środki
ochrony prawnej.

XIX. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ
Załącznikami do niniejszej SIWZ są:
Oznaczenie Załącznika
Załącznik nr
1.
Załącznik nr
2.
Załącznik nr

3.

Załącznik nr
Załącznik nr
Załącznik nr
Załącznik nr

4.
5.
6.
7.

Załącznik nr

8.

Nazwa Załącznika
Wzór Formularza Ofertowego
Wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Wzór Oświadczenia o spełnienia warunków udziału w
postępowaniu
Wzór Wykaz osób
Wzór umowy
Przedmiary robót
Mapa poglądowa
Oświadczenie o przynależności/ braku przynależności do
grupy kapitałowej
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Znak sprawy: ZP/9/2017

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:
.............................................................................................................……..........
2. Adres Wykonawcy:
............................................................................................................……...........
3. Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania przy sporządzaniu niniejszej oferty:
..............................................................................................................……..........
4. NIP................................. 5. Regon............................. 6. Tel ........…………..........
7. Fax ............................... 8. E-mail ..............................9. www..…..………….......
Nazwa przedmiotu zamówienia

1

Wartość
Netto PLN

VAT Wartość
(podać Brutto PLN
w %)

„Budowa placu manewrowego”
przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach

Słownie brutto PLN
2

Termin realizacji przedmiotu zamówienia
(maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia max do 29-12-2017r)

Deklarowany termin .....................
tygodni

10. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią SIWZ i akceptuję jej postanowienia.
11. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Wzoru umowy – zał. nr 5 do SIWZ i akceptuję jego postanowienia.
12. Oświadczam, że zapoznałem się Przedmiarem robót i zgodnie z nim wykonam przedmiot zamówienia.
13. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.
14. Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcy/om wykonanie następujących części zamówienia:
.......................................……………...................................................................................

10

....................................................……………......................................................................
(należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć).

Brak wskazania oznaczać będzie, że Wykonawca wykona przedmiot zamówienia bez udziału
podwykonawcy/ów.
15. Wybór niniejszej oferty będzie /nie będzie (niewłaściwe skreślić) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów
i usług.
Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania powyższego obowiązku podatkowego ................................. oraz wartość tego
towaru lub usługi bez kwoty podatku wynoszącą ..............................................................................
(brak wskazania
rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że
wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego powyższego obowiązku podatkowego).
16. Oświadczam, że w rozumieniu przepisów art. 104-106 ustawy z dnia 02. 07. 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (tekst jedn. - Dz. U. z 2016 r., poz. 1829, z późn. zm.) jestem: mikroprzedsiębiorcą / małym przedsiębiorcą / średnim przedsiębiorcą / dużym przedsiębiorcą (niewłaściwe skreślić)

……………………
Data

…………………………………..
Pieczęć i podpis Wykonawcy
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Znak sprawy: ZP/9/2017

Załącznik nr 2 do SIWZ

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:
….............................................................................................................................
….............................................................................................................................
Adres
….............................................................................................................................
….............................................................................................................................
NIP ….................................................Regon ….....................................................
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn
„Budowa placu manewrowego”
przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach.
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
ustawy Pzp.
…………….……. dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24
ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24
ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………..…………….
………………………………………………………………………………………………………..

…………….……. ,dnia …………………. r.

12

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….…….,, dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust.
5 pkt 2 ustawy Pzp]
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…………………………………...
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……., dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd
przy przedstawianiu informacji.

…………….……., dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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Znak Sprawy: ZP/ 9/2017

Załącznik nr 3 do SIWZ

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:
…........................................................................................................................
…........................................................................................................................
Adres
…........................................................................................................................
NIP …................................................ Regon …................................................
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa placu manewrowego” przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ
przetargu nieograniczonego Znak Sprawy: ZP/ 9/2017
…………….……., dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w SIWZ przetargu nieograniczonego Znak Sprawy: ZP/ 9/2017, polegam
na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
………………………………………………………………………………………………………
w następującym zakresie: …………………………………………….…..………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….…….,, dnia ………….……. r.
…………………………………………
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(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……., dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Znak Sprawy: ZP/ 9/2017

Załącznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ

OSÓB

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 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.
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże Kierownika budowy, który posiada:
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
doświadczenie w realizacji min. 3 robót budowlanych, polegających na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego, z których każda obejmowała swoim zakresem łącznie roboty budowlane,
instalacyjno-sanitarne, w sumie o wartości brutto min. 100 tys. PLN.
Dla wartości wskazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli średni kurs nie będzie w tym dniu publikowany, to Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem
postępowania.
L.p

Kwalifikacje za- Doświadczenie
wodowe

Imię i nazwisko

Wykształcenie Zakres wyko- Informacja o podstanywanych czyn- wie do dysponowania
ności
tymi osobami

UWAGA !
Wykonawca może dostosować rozmiary rubryk w tabeli w zależności od potrzeb.
1. Oświadczam, że osoby wymienione w powyższej tabeli, posiadają znajomość języka polskiego, w stopniu,
umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie.
2. O ile warunek, opisany w pkt. 1, nie jest spełniony, oświadczam, że zatrudnię na swój koszt tłumacza języka polskiego, przez cały okres realizacji kontraktu.

……………………
Data

…………………………………..
Pieczęć i podpis Wykonawcy
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Znak Sprawy: ZP/ 9/2017

Załącznik nr 5 do SIWZ

Umowa
(Wzór umowy)
sporządzona w dniu …............... 2017 r. w Nowosielcach zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29. 01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. - Dz. U. z 2015 r., poz. 2164),
pomiędzy:………………………………………………
który reprezentuje:……………………………………….
zwanym dalej „Zamawiającym”
a: ……………………………………………………….
który reprezentuje:……………………………………….
zwanymi dalej „Wykonawcą”
W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pt:
„Budowa placu manewrowego” przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta zostaje umowa następującej treści:
§1
Przedmiot umowy:
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: „Budowa placu manewrowego” przy Zespole Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach.
2. Zakres prac do wykonania określa Szczegółowy kosztorys ofertowy Wykonawcy, który stanowi załącznik nr 2 do umowy.
§2
Obowiązki Wykonawcy:
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie na warunkach określonych niniejszą umową i
złożoną ofertą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w tym Prawa budowlanego), zasada mi wiedzy technicznej i przy dołożeniu należytej staranności.
2. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania wyłącznie materiałów dopuszczonych do stosowania
w budownictwie i o parametrach zgodnych z obowiązującymi normami.
3. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć plac budowy, na którym prowadzone są roboty, strzec bez pieczeństwa osób i mienia znajdujących się na tym terenie i przestrzegać obowiązujących przepisów, w
tym bhp, p.poż, ochrony środowiska, gospodarki odpadami, sanitarnych i innych.
4. Wykonawca, od dnia przekazania terenu przez Zamawiającego do dnia odbioru końcowego, ponosi
pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wynikłe przy wykonywaniu przedmiotu umowy na terenie placu budowy, w tym również wobec osób trzecich. Wykonawca przyjmuje na
siebie pełną odpowiedzialność za działania osób, którym powierzył wykonanie umowy, bez względu
na łączący go z tymi osobami stosunek prawny.
5. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący wszystkie prace remontowo-budowlane, instalacyjne, objęte przedmiotem umowy, będą zatrudnieni na umowę o Pracę w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666).
6. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym
niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie odpowiednio zanonimi-
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7.

8.

zowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/ Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w ust. 5.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów po twierdzających bieżące opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i należnych podatków z tytułu
zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
Wymóg określony w ust. 5 dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane w tym ustępie
czynności.

§3
Ubezpieczenie budowy:
Wykonawca potwierdza, że posiada polisę ubezpieczeniową OC od odpowiedzialności cywilnej lub inny
dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, na podstawie którego regulowane będą należności za wyrządzone szkody do kwoty 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) i
zobowiązuje się posiadać go przez cały okres obowiązywania umowy, pod rygorem odpowiedzialności z tytułu kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 8.
§4
Termin wykonania:
Termin wykonania przedmiotu umowy: ………………..…….... tygodni od daty podpisania umowy.
§5
Kierowanie robotami:
1. Wykonawca na swój koszt ustanawia Kierownika budowy - w osobie ......................................., za
którego decyzje odpowiada na zasadach ogólnych, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.
2. Ewentualna zmiana Kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego i może
nastąpić pod warunkiem, że proponowany inny Kierownik budowy posiada nie mniejsze doświadczenie zawodowe niż wykazane dla Kierownika budowy w złożonej ofercie.
§6
Nadzór inwestorski:
1. Zamawiający ustanowił inspektora nadzoru inwestorskiego:
…………………………………………………………………………….
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i zobowiązuje się do
niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy.
§7
Podwykonawcy( jeżeli dotyczy)
1.

2.

3.

4.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w
trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia do akceptacji Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem
umowy.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.
Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
a) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.
Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy
przez Zamawiającego.
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5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 3 powyżej.
Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, uważa się za akceptację umowy
przez Zamawiającego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
W przypadku, o którym mowa w ust. 8 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w ust. 2 powyżej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
Zapisy ust. 1–9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od
obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11 powyżej. Zamawiający informuje o
terminie zgłaszania uwag, wynoszącym 8 dni od dnia doręczenia tej informacji.
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14 powyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wyso kości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których
mowa w ust. 11 powyżej, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11 powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę
większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
Zapisy ust. 1-17 nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny.
Zlecenie wykonania robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
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20. Niezastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego Rozdziału upo-

ważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawców powyższych ustaleń, aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą
z winy Wykonawcy włącznie.
§8
Zapłata:
1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie określone w ofercie sporządzonej przez
Wykonawcę, wynoszące: netto...............PLN (słownie: .................), brutto: ............PLN (słownie:
.......................................), za wykonany przedmiot umowy, przyjęty przez Zamawiającego od Wykonawcy protokołem odbioru końcowego.
2. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w prawidłowo wystawionej fakturze, na podstawie podpisanego przez Strony protokołu odbioru w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia.
3. Zamawiający nie dopuszcza wystawienie faktury częściowej.
4. Za roboty niewykonane choć objęte Szczegółowym kosztorysem ofertowym Wykonawcy – zał. nr 2 do
umowy, wynagrodzenie nie przysługuje.
§9
Gwarancja, przeglądy w okresie gwarancyjnym:
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się przystępować do usuwania usterek zgłoszonych przez Zamawiającego
w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia na adres e-mail: ........................... Termin naprawy, z
uwzględnieniem procesu technologicznego, zostanie uzgodniony z Zamawiającym podczas zgłoszenia
Wykonawcy do naprawy.
§ 10
Kary umowne Wykonawcy:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za opóźnienie w wykonaniu prac objętych umową - w wysokości 5,0 % wartości wynagrodzenia
umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
2) za opóźnienie w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze albo stwierdzonych w okresie gwarancji - w wysokości 2,0 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1,
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego do usunięcia wad,
3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - w
wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1,
4) z tytułu nieobjęcia ubezpieczeniem, o którym mowa w § 3 umowy, całego okresu obowiązywania
umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w art. 8 ust. 1
umowy, za każdy rozpoczęty dzień, w którym ubezpieczenie nie obowiązywało
5) w razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że przedmiot umowy jest wykonywany z naruszeniem
postanowień § 5 umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa
w § 8 ust. 1 za każdy dzień wykonywania przedmiotu umowy w sposób niezgodny z tymi postanowieniami umowy.
6)
W razie nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii zanonimizowanych umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w § 2 ust. 5, w terminie
wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z w § 2 ust. 6 będzie traktowane jako niewypełnienie
obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, co będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8
ust. 1 umowy.
2. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody
przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
§ 11
Odstąpienie od umowy:
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy wyłącznie w wypadkach przewidzianych we właściwych przepisach prawa lub w niniejszej umowie.
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Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
2) otwarcia likwidacji Wykonawcy,
3) zajęcia majątku Wykonawcy,
4) niewywiązywania się przez Wykonawcę z realizacji przedmiotu umowy, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
5) ze skutkiem natychmiastowym - w wypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z jej postanowień, w szczególności dotyczących należytego wykonywania obowiązków
umownych lub w wypadku podania przez Wykonawcę nieprawdziwych danych w zakresie posiadanych kwalifikacji zawodowych.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty rachunku mimo dodatkowego wezwania, w terminie jednego miesiąca
od upływu terminu zapłaty rachunku, określonego w niniejszej umowie.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno za wierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
5. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie powoduje skutków wstecz od dnia odstąpienia.
W szczególności pozostają w mocy zobowiązania stron z tytułu gwarancji, kar umownych i prawa żą dania odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy.
6. Strona, która odstąpi od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10 % ceny brutto, o której mowa w § 8 pkt. 1 niniejszej umowy.
§ 12
Odbiór:
1. Niezależnie od odbioru częściowego robót, przedmiot umowy podlega odbiorowi końcowemu obejmującemu całość zrealizowanego przedmiotu umowy.
2. Strony ustalają, że Zamawiający rozpocznie dokonywanie odbioru końcowego w terminie 3-ch dni od
daty potwierdzenia przez Zamawiającego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do przekazania wykonanego przedmiotu umowy.
2.

§ 13
Zmiany umowy:
1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zgody Stron i zachowania formy pisemnej pod rygo rem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności o której mowa w art.
144 ust. 1 pkt 2-6 Pzp albo zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp jedna z wymienionych poniżej okoliczności:
1) zmiany stawki podatku VAT dla robót należących do przedmiotu umowy w toku jej wykonywania
– do ceny netto zostanie doliczona stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury;
2) wejścia w życie innych, niż wymienione w pkt 1, regulacji prawnych po dacie zawarcia umowy,
wywołujących potrzebę jej zmiany;
3) wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, skutkujących niemożnością dotrzymania przez niego terminu realizacji, określonego w umowie. Wówczas termin
ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
4) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian, korzystnych dla Zamawiającego, bez których nie
byłoby możliwe prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy;
5) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli potrzeba
ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć
w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów;
6) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie Wykonawcy w sytuacji, gdyby zastosowa-
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7)

3.

nie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy.
zmiany Kierownika budowy wskazanego w niniejszej umowie. Zamawiający dopuszcza zmianę
osoby, pełniącej tę funkcję pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowany inny Kierownik budowy posiada nie mniejsze doświadczenie zawodowe niż wykazane dla Kierownika budowy
w złożonej ofercie.

Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Pzp. następujące wypadki, które wymagają jedynie
poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej z 3 (trzy) dniowym wyprzedzeniem:
1) zmiana danych teleadresowych Stron;
2) zmiana danych rejestrowych Stron;
3) zmiana sposobu prowadzenia korespondencji pomiędzy Stronami.

§ 14
Postanowienia końcowe:
1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania przez Strony.
2. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i inne obowiązujące
przepisy prawa.
3. Spory powstałe przy wykonywaniu umowy, nierozwiązane polubownie przez Strony, będą rozstrzygane
przez Sąd
powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
5. Załącznikami do niniejszej umowy są:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Wykonawcy,
Załącznik nr 2 – Szczegółowy kosztorys ofertowy Wykonawcy.
Załącznik nr 3 – Kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

…………………………
WYKONAWCA

……………………………..
ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 8 do SIWZ
Znak Sprawy: ZP/ 9/2017

Oświadczenie
o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
…………………………………………………………………………………………………...
(pełna nazwa i adres Wykonawcy)
Składając wniosek o dopuszczenie do udziału/ofertę 1 w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony na:
„Budowa placu manewrowego”
przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach
działając na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
Oświadczam/(-my)
□ o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.):
□ o przynależności2 do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
Lp.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

1
2
3

……………………
Data

…………………………………..
Pieczęć i podpis Wykonawcy

1 Niepotrzebne skreślić
2 Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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