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Znaksprawy: 16.271.19.2019

Nazwa zadaniar .Remont Przedszkola Samorz^dowego w Komorowie"

I. Nazwa i adres Zamawiajqcego.

Gmina Ostrow Mazowiecka

ul. gen. Wladysiawa Sikorskiego 5

07-300 Ostrow Mazowiecka

gmina Ostrow Mazowiecka, powiat ostrowski, wojewodztwo mazowieckie

NIP: 759-162-23-97

II. Tryb udzielenia zamowienla.

Post^powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartoki szacunkowe] ponizej

kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamdwieri publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.), zwanej dalej „ustawq

Pzp".

III. Opis przedmiotu zamowienla.

1. Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane; 45311100-1 Roboty wzakresie okablowania

elektrycznego; 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne; 45331100-7 Instaiowanie

centrainego ogrzewania.

2. Przedmiotem zamowienla jest remont budynku przedszkola poiozonego w Komorowie przy

ul. ptk. dypi. Ludwika Bocianskiego (znajdujgcego si^ na dziatce o nr ew. 1941/16) wcelu

powi^kszenia przestrzeni funkcjonalnej. Przedmiot zamowienla obejmuje w szczegdinoici:

wymian^ stolarki okiennej 1 drzwiowej, likwidacja starego wejscia do budynku od strony

szczytowej oraz wykonanie nowego wejkia do budynku wraz ze schodami oraz podno^nikiem dia

osdb niepetnosprawnych, wykonanie kianek dziatowych, wyburzenie ^cianek dziaiowych,

wykonanie wewn^trznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz ciepiej izimnej wody, atakze

instalacji c.o., instalacji elektryczna.

3. Minimalne wymagania dotyczgce podnosnika dIa osdb niepefnosprawnych: wykonanie na

zewnatrz, udzwig min. 300 kg, bez szybu, wysokosc podnoszenia min. 1000 mm, wymiary -

zgodnie zprojektem, podtoga podestu antyposlizgowa z blachy ryflowanej, barierki ifurtka

2 wypetnieniem poliwiglanem komorowym bezbarwnym, kolorystyka do uzgodnienia.

4. Podstawowe wymagania dotyczqce stolarki okiennej do wymiany: 9 szt., PVC, zaieca sii stosowac

okna zewnitrzne z profili ze szczelina termiczna, malowanych proszkowo, z hermetycznie

uszczelnionym przeszkleniem z szyby zespolonej; okucia, klamki, zawiasy itp. wykoriczone

w kolorze identycznym jak profile, dodatkowo okucia I zawiasy antywiamaniowe; wymagany

wspdtczynnik przenikania ciepia dia okien min. U < 1,10 W/m^K; okna w kianach zewn^trzoych,

po zamkniiciu usytuowanego w nich otworu nawiewnego, powinny miec szczelnok

odpowiadajqci wymaganiom PN-82/B-02020. Ze wzgl^du na wiek budynku - ksztait (wyglgd) okna

taki sam, jak juz wymienionych okien (zdjicie pogl^dowe w zatqczeniu). Kazdy wymiar otworu

nalezy sprawdzic z natury (I). Prawidtowy rozktad stolarki okiennej do wymiany zawiera

dodatkowy rysunek „A01. RZUT PRZYZIEMIA_popr.".

5. Szczegdiowy opis przedmiotu zamowienla wsposdb jednoznaczny i wyczerpujqcy, za pomoci

dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajicy wymagania i okolicznoki

mogqce miec wptyw na sporz^dzenie oferty znajduje si? w zatqcznikach do SIWZ: specyfikacjacb

technicznych wykonania i odbioru robdt, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach.

6. Jezeli w szczegdiowym opisie przedmiotu zamdwienia wystipuji nazwy wlasne producentdw lub

wyrobdw, to zostafy uzyte wyiacznie wcelu wskazania zafoknego standardu przyjitych

rozwi^zan. Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie innych materiaidw 1 urzqdzen niz podane

w dokumentacji technicznej pod warunkiem zapewnienia parametrdw rdwnowaznych - nie
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Nazwa zadania: „Remont Przed&zkola Samorz^dowego w Komorowie"

gorszych niz okreslone wtej dokumentacji. Pod poj^ciem „parametry rownowazne - nie gorsze"

Zamawiajgcy rozumie parametry o standardach jakosciowych co najmniej takich samych lub

wyzszych, niz wskazane w specyfikacji technicznej wykonania iodbioru rob6t, dokumentacji

projektowej 1 przedmiarze.

IV. Termin wykonania zamowienia.

Zadanie nalezy wykonac w terminie do 30.09.2019 r.

V. Warunki udzialu w postQpowaniu.

1. 0 udzielenie zamowienia mog^ ubiegac si^ wykonawcy, ktdrzy nie podlegaj^ wykluczeniu oraz

spetniajq warunki udziatu w post^powaniu dotyczqce zdoinosci technicznej lub zawodowej:

1) wykonali co najmniej dwie roboty na podstawie odr^bnych umdw, ktdrych zakres (kazdej

z robot) obejmowaf m.in.: prace budowlane w budynku polegajqce na wykonaniu lub remoncie

instalacji sanitarnej wewn^trznej, wykonaniu lub remoncie instalacji elektrycznej,

2) dysponujq osobami pelniqcymi rol^ kierownikow rob6t w poszczegolnych branzach:

- elektrycznej - co najmniej jedng osobq posiadajqc^ uprawnienia do kierowania robotami

w specjalnosci instalacyjnej wzakresie sieci i instalacji i urz^dzeh elektrycznych

i elektroenergetycznych,

- sanitarnej - co najmniej jedn^ osob^ posiadaj^cq uprawnienia w zakresie sieci, instalacji

i urz^dzeh cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych,

- dysponuj^ kierownikiem budowy, ktory jednoczesnie b^dzie petnil funkcje kierownika

robot, posiadajqcym uprawnienia w specjalnoki konstrukcyjno-budowlanej.

2. Zamawiaj^cy oceni spelnianie warunkow udzialu w post^powaniu na podstawie dokumentow,

0 ktorych mowa w pkt. VI.

3. Wykonawca, w ceiu potwierdzenia spelniania warunkow udziatu w post^powaniu, moze polegat^

na zdolnokiach technicznych lub zawodowych innych podmiotow, pod warunkiem, ze udowodni

Zamawiajqcemu, ze realizuj^c zamowienie, b^dzie dysponowaf zasobami tych podmiotow.

W przypadku polegania na zasobach innego podmiotu w zakresie zdolnoki technicznej

1 zawodowej wykonawca musi zapewnic bezposredni udzial podmiotu trzeciego w realizacji

zamdwienia.

4. Jezeli zdoinosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja podmiotu, na ktorego zdoinosci

wykonawca si^ powotuje, nie potwierdzaj^ spetnienia przez wykonawca warunkow udziatu

w postepowaniu lub zachodzq wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, Zamawiajqcy z^da,

aby wykonawca w terminie okrestonym przez Zamawiajqcego:

1) zastqpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiqzal si^ do osobistego wykonania zamowienia, jezeli wykaze zdolnoki techniczne lub

zawodowe lub sytuacja finansow^ lub ekonomiczng, o ktorej mowa w pkt V.1.1).

5. W przypadku wykonawcbw wystepujqcych wspolnie warunki udziatu w post^powaniu z zakresu

zdoinosci technicznej lub zawodowej zostan^ uznane za spefnione, jezeli warunek zostanie

spelniony w calosci przez co najmniej jednego z wykonawcow.

VI. Wykaz oswiadczeh lub dokumentow, potwierdzaj^cych spetnianie warunkow udziatu

w post^powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

1. Do oferty wykonawca musi dotqczyc:

1) aktualne na dzieh sktadania ofert oswiadczenia w zakresie wskazanym w zat^czniku nr 2 i 3 do

SIWZ, w tym dotyczgce podwykonawcow, ktorym wykonawca zamierza powierzyc wykonanie

cz^ki zamowienia;

2) w przypadku podmiotow wyst^puj^cych wspolnie (np. konsorcjum):
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a) oswiadczenia ospetnianiu warunkow udziaiu w post^powaniu i braku podstaw do

wykiuczenia podpisane przez kazdego z wykonawcow oddzielnie,

b) petnomocnictwo, o ktorym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp;

3) w przypadku powofywania si§ na zasoby podmiotu trzeciego zobowiqzanie tego podmiotu do

udost^pnienia swoich zasobow, zawieraj^ce;

a} zakresdostQpnych zasobow,

b) sposdb wykorzystania zasobow przy wykonywaniu zamowienia publicznego,

c) zakres i udziat podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego,

d) informacjQ czy podmiot, na ktorego zdolnosci wykonawca si^ powotuje w zakresie

warunkow udziatu dotyczqcych wyksztakenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,

zreaiizuje roboty budowlane lub ustugi, ktdrych wskazane zdolnoki dotyczq;

4) pefnomocnictwo w formie oryglnatu lub kopii poswiadczonej notarialnie w sytuacji, gdy

wykonawca sktada ofert^ przez ustanowionego pe^nomocnika.

2. W termlnie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronle internetowej informacji, o ktorej mowa

w art. 86 ust. 5 nalezy przekazac oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej

samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zlozeniem

oswiadczenia, wykonawca moze przedstawic dowody, ze powiqzania z innym wykonawcq nie

prowadzq do zaktocenia konkurencji w post^powaniu o udzielenie zamowienia. W przypadku

wykonawcow wyst^pujgcych wspolnie oswiadczenie musi ztozyc kazdy z wykonawcow oddzielnie.

3. Na wezwanle Zamawiajacego wykonawca dostarczy:

1) w zakresie niepodlegania wykluczeniu:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreilonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14

i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesi^cy przed upfywem terminu skfadania

ofert, przy czym:

- jezeli wykonawca ma siedziba lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospollte] PolskieJ zamiast tego dokumentu sklada informacji z odpowiedniego

rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rdwnowazny dokument wydany

przez wlakiwy organ sqdowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma

siedzibi lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy

Informacja albo dokument, wzakresie okreslonym wart. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i21 -

dokument powinien by^ wystawiony nie wczesniej niz 5 miesiicy przed uptywem

terminu skladania ofert,

- wykonawca majacy siedzibi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do

osoby majacej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej

dotyczy dokument okreSiony w lit. a), skfada dokument, o ktorym mowa w literze a) tiret

pierwszy. Jezeli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument

miaf dotyczyc, nie wydaje sii takich dokumentow, zastipuje sii go dokumentem

zawierajqcym oswiadczenie tej osoby ziozonym przed notariuszem lub przed organem

sadowym, admlnistracyjnym albo organem samorz^du zawodowego lub gospodarczego

wlasciwym ze wzglidu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wczesniej

niz 6 miesiicy przed uptywem terminu sktadania ofert,

b) oswiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem Srodka

zapobiegawczego zakazu ubiegania sii o zamowienia publiczne - formularz oSwiadczenia

stanowi zaf^cznik nr 10 do SiWZ;

2) w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej:
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a) wykaz robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed

uptywem terminu sWadania ofert, a jezeli okres prowadzenia jest krotszy - w tym okresie,

wraz z podaniem ich rodzaju, wartoki, daty, miejsca wykonania 1 podmiotdw, na rzecz

ktdrych roboty te zostaty wykonane, z zai^czeniem dowodow okre^laj^cych czy te roboty

budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegolnosci informacjl o tym czy roboty zostaty

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowianego 1 prawidtowo ukonczone, przy czym

dowodami, o ktorych mowa, sg referencje b^dz inne dokumenty wystawione przez

podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej

przyczyny oobiektywnym charakterze wykonawca nIe jest wstanie uzyskat tych

dokumentdw - inne dokumenty,

b) wykaz osob, skierowanych przez wykonawc^ do realizacji zamowienia publicznego,

w szczegdinosci odpowledzlalnych za swiadczenle usiug, kontrol^ jako^ci lub klerowanle

robotaml budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

uprawnieh, doswiadczenia i wyksztakenla niezb^dnych do wykonania zamowienia

publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnoki oraz informacjl

0 podstawie do dysponowania tyml osobami.

4. Jezeli wykaz, oswiadczenia lub inne ztozone przez wykonawc^ dokumenty b^d^ budzid

wqtpliwosci Zamawiajacego, moze on zwrocic sl^:

1) bezpo^rednio do wtasciwego podmlotu, na rzecz ktorego roboty budowlane dostawy lub usiugi

byfy wykonane lub sg wykonywane o dodatkowe Informacje lub dokumenty w tym zakresie;

2} do wtasciwych organow odpowiednio kraju, wktorym miejsca zamieszkania ma osoba, ktdrej

dokument dotyczy, o udzielenie niezb^dnych informacjl dotycz^cych tego dokumentu.

5. Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczeh lub dokumentdw potwierdzajqcych

powyzsze okolicznosci, jezeli:

1) Zamawiajqcy posiada juz takie dokumenty, o lie s^ aktualne, o czym wykonawca polnformuje

Zamawiaj^cego poprzez wskazanie nazwy wczesniejszego post^powania lub ewentualnle

numeru sprawy, lub

2) s^ dost^pne w formie eiektronicznej za pomoca bezplatnych I ogdinodost^pnych baz danych,

0 czym wykonawca poinformuje Zamawiajgcego poprzez wskazanie adresu strony.

6. Zamawlajacy, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejno^ci dokona oceny ofert,

a nast^pnle zbada czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie

podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udzialu w post^powaniu.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania si^ ZamawiaJacego z wykonawcami.

1. Osobq wyznaczonq do porozumiewania si^ z wykonawcami jest Joanna Leonik.

2. Komunlkacja mi^dzy Zamawiaj^cym a wykonawca odbywa si^ w j^zyku polskim, za pomocq jednej

lub kilku nizej wymienlonych form, przy uzyciu znaku sprawy IG.271.19.2019:

1) pocztq etektroniczna na adres: joanna.leonlk@gminaostrowma2.home.pl;

2) pocztq tradycyjnq na adres: Urz^d Gminy Ostrdw Mazowiecka, ul. gen. Wfadystawa

Sikorskiego 5, 07-300 Ostrdw Mazowiecka; czynne wdni robocze wgodzinach od 7:30 do

15:30.

3. Zamawiaj^cy zastrzega, ze za posrednlctwem operatora pocztowego, postadca lub osobiscie maj^

bye ztozone nast^puj^ce dokumenty:

1) oferta - pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej, w oryginale;

2) oiwiadczenie 0 przynaleznosci lub nie do grupy kapitalowej, w oryginale;
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3) oswiadczenia i dokumenty dia wykazania spetniania warunkow udziatu w post^powaniu i braku

podstaw do wykluczenia, w formie zgodnej z postanowieniami § 14 rozporzqdzenia w sprawie

dokumentow oraz zgodnie z wezwaniem Zamawiajacego;

4) petnomocnictwa w oryginale lub kopii poiwiadczonej za zgodno^c z oryginafem notarialnie lub

przez osoby udzielajqce petnomocnictwa;

5) zobowiazanie podmiotow trzecich w formie pisemnej, w oryginale.

4. Wykonawca moze zwrocic sia do Zamawiajacego o wyja^nienie tresci SIWZ. Zamawiajacy udzieli

wyjasnien niezwfocznie, jednak nie pozniej niz na dwa dni przed upfywem terminu skfadania ofert,

pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie treki SIWZ wptynie do Zamawiajacego nie pozniej niz

do korica dnia, w ktorym uplywa potowa wyznaczonego terminu skiadania ofert.

Vlll. Wymagania dotyczace wadium.

1. Zamawiajacy ustala wadium w wysokosci 5.000,00 zl

2. Wadium nalezy wniesc przed uptywem terminu sktadania ofert na caty okres zwiazanta oferta

w jednej z nastapujacych form:

1) pieniadzu;

2) poraczeniach bankowych lub por^czeniach spoldzielczej kasy oszczadnokiowo-kredytowej,

z tym ze por^czenie kasy jest zawsze poraczeniem pieni^znym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poraczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiabiorczosci (Dz.U. z 2019 r.

poz. 310 z pozn. zm.).

3. Wadium wnoszone w pieniadzu:

1) nalezy wpfacic na rachunek bankowy Gminy Ostr6w Mazowiecka
nr 04 8923 0008 0003 1046 2000 0006 zdopiskiem „wodium 16.271.19.2019 Przedszkole

w Komorowie" z zachowaniem naiezytej starannosci, poniewaz za termin wniesienia przyjmuje

sia termin uznania kwoty na ww. rachunku bankowym; dokument, w formie kopii
poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem, potwierdzajacy dokonanie przelewu nalezy trwale

dofaczyc do oferty;

2) zostanie zwrdcone na rachunek bankowy do zwrotu wadium wskazany wformularzu oferty,

a gdy ten nie zostanie podany, na rachunek bankowy, z ktdrego wadium wptynafo do

Zamawiajacego;

3} zostanie zwrocone wykonawcy, ktory wycofaf oferta przed upfywem terminu na sktadanie

ofert, niezwfocznie na jego wniosek.

4. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poraczenia:

1) powinien zawlerac bezwarunkowe i nieodwofalne zobowiazanie gwaranta lub poraczyciela

zapfaty wymaganej kwoty wadium, na pierwsze, pisemne zadanie Zamawiajacego wzywajace

do zapfaty kwoty wadium, powstafe na skutek okolicznoki okreslonych w ustawie;

2) powinien zostac dofaczony na stale do oferty w formie kopii poswiadczonej za zgodnosc

z oryginatem, a oryginaf powinien bye dofaczony do oferty.

5. W przypadku wycofania oferty, ktora zostafa juz zabezpieczona wadium, wykonawca we wniosku,

0 ktorym mowa wpktXi.7.2) powinien uwzglednic informacje niezb^dne do zwrotu wadium,

w szczegdinosci numer rachunku bankowego (w przypadku wadium w pieniadzu) lub adresu, pod

ktdry nalezy zwrocic zabezpieczenie (w przypadku wniesienia wadium w formie innej niz

pieniadz).
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IX. Termin zwiqzania ofertq.

Wykonawca jest zwigzany ofertq przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu zwigzania ofert^

rozpoczyna si? wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Wszelkie koszty zwi?zane ze sporz?dzeniem oraz zfozeniem oferty ponosi wykonawca, niezaleznie

od wyniku post?powania.

2. Ofert? nalezy sporz^dzic w j?zyku polskim, a jej tre^c musi odpowiadac tresci SIWZ.

3. Oferta powinna bye napisana w sposob trwafy i czyteiny oraz podpisana przez osob? upowaznion?

do reprezentowania wykonawcy na zewnqtrz izaci?gania zobowi?zan wwysokoki

odpowiadaj?cej cenie oferty.

4. Oferte nalezv ztozvc w zamknietei kooercie. na ktorei umieszczona bedzie nazwa i adres

Zamawiaiacego. nazwa 1 adres wvkonawcv oraz dooisek: «Oferta na ..Remont Przedszkola

Samorzadowego w Komorowie". Nie otwierat^ orzed 17 lipca 2019 r,. godz,: 10:45.»

5. Zaieca si?, aby:

1) cafa oferta wraz z zaf?cznikami byta w trwafy sposob ze sob^ pot?czona (np. zbindowana,

zszyta) uniemozliwiaJ?c jej samoistn? dekompletacj?;

2) wszystkie strony byfy ponumerowane;

3) poprawki lub zmiany (rownlez przy uzyciu korektora) byfy parafowane wfasnor?cznie przez

osob? podpisuJ?c? ofert?;

4) informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsi?biorstwa byfy przez wykonawc? zfozone

woddzielnej wewn?trznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsi?biorstwa" lub spi?te

(zszyte) oddzielnie od pozostafych, jawnych elementow oferty. Brak jednoznacznego

wskazania, ktore informacje stanowi^ tajemnic? przedsi?biorstwa oznaczad b?dzie, ze wszelkie

oswiadczenia i zaswiadczenia sktadane wtrakcie niniejszego post?powania s? jawne bez

zastrzekn. Zastrzezenle informacji, ktore nie stanowi? tajemnicy przedsi?biorstwa

wrozumieniu ustawy ozwalczaniu nieuczciwej konkurencji b?dzie traktowane, jako

bezskuteczne i skutkowa<^ b?dzie zgodnie z ucfiwaf? SN z 20 pazdziernika 2005 r. (sygn. Ill CZP

74/05) ich odtajnieniem.

6. Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie

art. 90 ustawy Pzp, a zfozone przez niego wyjakienia i/lub dowody stanowic b?d? tajemnic?

przedsi?biorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawcy b?dzie

przysfugiwafo prawo zastrzezenia icfi jako tajemnica przedsi?biorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie

Zamawiajqcy uzna za skuteczne wyf?cznie wsytuacji kiedy Wykonawca oprocz samego

zastrzezenia, jednoczekie wykaze, iz dane informacje stanowi? tajemnic? przedsi?biorstwa.

7. Oferta, przed upfywem terminu do jej zfozenia, moze zostac;

1) zmieniona, poprawiona, zmodyfikowana b?dz uzupefniona pod warunkiem, ze Zamawiajqcy

otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem skfadania ofert.

Zawiadomienie powinno w sposob jednoznaczny wskazywac co jest zmienione, poprawione

itp. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi bye zfozone wedfug takicfi samycfi zasad, jak

oferta, przy czym na kopercie nalezy dopisac sfowo „ZMIANA". Koperty oznaczone „ZMIANA"

zostan? otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktdry wprowadzif zmiany i po

stwierdzeniu poprawnoki procedury dokonywania zmian, zostan? dofqczone do oferty;

2) wycofana pod warunkiem, ze Zamawiaj?cy przed upfywem terminu do skfadania ofert otrzyma

pisemny wniosek owycofanie zfozonej oferty. Wniosek musi bye podpisany przez osoby

uprawnione do skfadania oswiadczen woli wimieniu wykonawcy wymienione wdokumencie

rejestrowym, a w przypadku podpisania wniosku przez inn? osob? nalezy dofgczyc stosowne
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peinomocnictwo do wykonania tej czynnoki. Wzdr formularza wniosku owycofanie oferty

stanowi zafqcznik do SIWZ. Oferty wycofan^ Zamawiaj^cy zwroci wykonawcy niezwfocznie po

otwarciu ofert w sposdb wskazany we wniosku.

8. Do przeliczenia na PLN wartosci wskazanej w dokumentach ztozonych na potwierdzenie

spetniania warunkow udziatu w post^powaniu, wyrazonej wwalutach tnnych niz PLN,

Zamawiajacy przyjmie sredni kurs pubfikowany przez Narodowy Bank Polski zdnia wszcz^cia

post^powania.

9. Oferta, ktdrej tresd nie b^dzie odpowiadac tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy

Pzp zostanie odrzucona {art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszeikie niejasnoki i wqtpliwoici

dotyczqce trek! zapisow wSIWZ nalezy zatem wyjakic z Zamawiajqcym przed terminem

skfadania ofert w trybie przewidzianym w pkt VII niniejszej SIWZ.

XI. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

1. Oferty nalezy sktadac w siedzibie Zamawiaj^cego: sekretariat Urzedu Gminy (pokdj nr 15,1 pi^tro)

do dnia 17 lipca 2019 r. do godz. 10:30.

2. Otwarcie ofert odb^dzie sIq 17 llpca 2019 r. o godz. 10:45. Wykonawcy, ktorzy zechc^ by£ obecni

podczas otwarcia ofert, proszeni s^ oobecnok w siedzibie Zamawiajqcego, na gdrnym korytarzu

przed pokojem nr 15, I pi^tro, na co najmniej 5 minut przed godzinq otwarcia, gdzie zostanq

poinformowani, w ktorym pokoju odb^dzie si^ otwarcie ofert.

3. Zamawiaj^cy niezwfocznie zwroci oferty, ktdra zostanie ztozona po terminie.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Za realizacj^ przedmiotu zamdwienia ustala si^ wynagrodzenie ryczahowe.

2. Zestawieniem planowanych prac jest zakres robdt opisany w projekcie budowlanym, szczegdtowej

specyfikacji technicznej wykonania iodbioru robot budowlanych (STWiOR) oraz postanowieniach

zawartych w niniejszej SIWZ i we wzorze umowy.

3. Zamawiaj^cy proponuje aby Wykonawca sporz^dzit kalkulacj^ ceny w postaci kosztorysu, ktdry

moze bye niezb^dny podczas badania i oceny ofert a wvmaganv bedzie przed podpisaniem

umowv z wvkonawca. ktdrego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

4. Zaf^czone do SIWZ przedmiary robot nalezy traktowad jako element dodatkowy (pomocniczy),

a nie stuz^cy do obliczenia wynagrodzenia. Przedmiary nie obejmuj^ wymiany stolarki okiennej (I).

Nalezy uwzgl^dnid to do wyceny.

5. Cena oferty powinna bye wyrakna w setnych cz^sciach ztotego, tj. do drugiego miejsca po

przecinku. Obowi^zuje zasada zaokr^glania „wg6rQ" cyfry „5" iwi^kszych, wyst^puj^cej na

trzecim miejscu po przecinku, np. 4,375 = 4,38.

6. Wszeikie rozliczenia mi^dzy Zamawiaj^cym a wykonawcy prowadzone b^d^ w polskicb zfotych.

7. Wykonawca winien uwzgl^dnic weenie oferty koszt wszelkich robot: przygotowawczych,

odtworzeniowych i porzqdkowych, ewentualnego usuni^cia kolizji z urz^dzeniami obcymi,

zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawy, telefon, woda i energia

elektryczna) odtworzenia drdg i chodnikow, wywozu nadmiaru gruntu, zageszczenia gruntu,

ewentualnego pompowania wody, petnej obstugi geodezyjne], oznakowania plonowego na czas

prowadzenia robdt, wykonania wszelkich robdt towarzyszqcych oraz robdt dodatkowych

zwi^zanych z organizacj^ i zabezpieczeniem placu budowy, jak rowniez wykonanie wszelkich

badah niezb^dnych do dokonania odbioru kohcowego robot, a takze koszty doprowadzenia placu

budowy do nalezytego stanu, itp.
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XIII. Opis kryteriow oceny ofert.

1. Zamawiaj^cy oceni oferty za pomocg kryteriow, ktorym przyplsana b^dzie odpowiednia waga

1 przyznawane b^d^ punkty. tgcznie (ze wszystkich kryteriow), maksymalnie oferta moze zdobyc

100 punktdw. Jako najkorzystniejszq ofert? Zamawiajgcy uzna t?, ktbra uzyska najwi?ksz? ilosc

punktow.

2. Jezeli dwie lub wi?cej ofert przedstawi taki sam bilans ceny 1 innych kryteriow oceny ofert,

Zamawiajqcy spo^rdd tych ofert wybierze ofert? z najnizsz? cen?.

3. Zamawiaj?cy zastrzega, ze oferta, ktorej cena b?d2ie raz?co niska w stosunku do przedmiotu

zamowienia zostanie odrzucona. W celu ustalenia czy oferta zawiera raz?co nisk? cen?

Zamawiaj?cy zaz?da stosownych wyjasnien. Na wykonawcy spoczywa obowi?zek wykazania, ze

oferowana cena niejest raz?co niska.

4. Punkty, z dokfadnoki? do dwoch miejsc po przecinku, przyznawane b?d? w oparciu o kryteria:

1) cena-60%

W tym kryterium maksymain? ilo^c, tj. 60 punktow, moze zdobyc oferta z najnizsz? cen?. Punkty (P)

zostan? przyznane wedfug wzoru:

P = (najnizsza cena brutto sposrod badanych ofert; cena brutto oferty badanej) x 100% x 60 pkt

2) okres gwarancji urz?dzen-40%

W niniejszym kryterium wykonawca moze zdobyc maksymalnie 40 punktbw za 5-letni okres

gwarancji urz?dze(i, przez ktore Zamawiajqcy rozumie podno^nik dia osob niepefnosprawnych. Okres

gwarancji liczony b?dzie od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot. W okresie

gwarancji wykonawca zobowi?zany jest bezptatnie wykonywac czynno^ci serwisowe przewidziane

przez producentow urzqdzeri, bezptatn? wymian? lub napraw? elementdw niezb?dnych do

funkcjonowania urz?dzenia, usuwanie zgtoszonych przez Zamawiaj?cego awarii urz?dzen,

swiadczenie wsparcia technicznego (patrz § 9 wzoru umowy). W niniejszym kryterium punkty

przyznawane b?d? w nast?puj?cy sposdb:

- minimalny okres gwarancji 2 lata - 0 pkt

-okres gwarancji 3 lata - 20 pkt

- okres gwarancji 4 lata - 30 pkt

-okres gwarancji 5 lat -40 pkt.

XIV. Formalnosci przed zawarciem umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowi?zany jest:

1} dostarczyc Zamawiaj?cemu wzor dokumentu zabezpieczenia do zatwierdzenia - w przypadku

wniesienia zabezpieczenia w formie innej niz pieni?zna;

2) przekazac informacje niezb?dne do wypefnienia wzoru umowy, np. osoby, ktore podpisz?

umow? po stronie wykonawcy, ktore b?d? odpowiedzialne za realizacj? obowi?zk6w

umownych, itp.;

3) dostarczyc, woryginale, kosztorys podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji

wykonawcy;

4) dostarczyc kserokopie poswiadczone za zgodnosd z oryginafem nast?puj?cych dokumentow:

przynalezno^d do wtasciwej izby samorz?du zawodowego oraz uprawnienia budowlane

kierownika budowy i kierownikow robot;

5) dostarczyc kopi?, poswiadczon? za zgodnosc z oryginafem, umowy reguluj^cej wspdfprac?

podmiotow, jezeli oferta wybrana w celu realizacji zamdwienia zostafa zfozona wspdinie przez

wykonawcdw.

XV. Wymagania dotycz?ce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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1. Zamawiaj^cy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej

„zabezpieczeniem", w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie stuzy

pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie moze bye wnoszone, a w trakcie realizacji umowy zmienione z zachowaniem jego

ci^g^osci 1 bez zmniejszenia wysokosci, wedfug wyboru wykonawcy wjednej lub kilku

z nast^pujqcych form:

1) pieniqdzu - 100% zabezpieczenia na ca^ okres naiezy wniesc przed podpisaniem umowy na

rachunek bankowy Zamawiajacego nr04 8923 0008 0003 1046 2000 0006; wykonawca moze

wyrazic zgoda na zaiiczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia;

2) poraczeniach bankowych lub poraczeniach spoldzielczej kasy oszczadnokiowo - kredytowej,

z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pieni^znym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) por^czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2, ustawy z dnia

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiabiorczoici (Dz.U. z 2019 r.

poz. 310 z pozn. zm.).

3. Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poraczenia winno wynikac, ze bank,

ubezpieczyciel, poraczycie! zapfaci na rzecz ZamawiaJ^cego wterminie 30 dni od pisemnego

zadania kwot^ zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajqcego, bez odwotania, bez

warunku, niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezeh wykonawcy i bez dochodzenia czy

wezwanie Zamawiajqcego jest uzasadnlone czy nie.

4. Kwoty zabezpieczenia podiegaj^ce zwrotowi ulegaj^ zmniejszeniu przy zwrocie z tytulu potr^ceh

za zlq jakosc przedmiotu zamdwienia, niedotrzymanie terminu realizacji umowy lub naktaddw

poniesionych przez samego Zamawiaj^cego na usuni^cie wad, jezeli nie dokonal tego wykonawca

robot.

5. Zabezpieczenie w pieni^dzu wnosi si^ na caly okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si^ na

okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowi^zaniem si? wykonawcy do przedtuzenia

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku

nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uplywem

terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniqdzu,

Zamawiajgcy zmieni form? na zabezpieczenie w pieni?dzu, poprzez wyplat? kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia najpdzniej w ostatnim dniu waznoki dotychczasowego

zabezpieczenia.

XVi. Istotne postanowienia umowy.

1, Zamawiaj?cy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamowienia

publicznego na warunkach okreslonych we wzorze umowy b?d?cym zal^cznikiem do niniejszej

SIWZ.

2. Wz6r umowy zostanie uzupetniony o niezb?dne dane dotycz?ce wykonawcy, wartosci umowy

oraz wartosci i formy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XVII. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej.

1. Srodki ochrony prawnej paysfuguj? wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial
interes wuzyskaniu niniejszego zamowienia oraz ponidsl lub moze poniek szkod? wwyniku

naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp.

2. $rodki ochrony prawnej przystuguj? rowniez organizacjom wpisanym na list? organizacji

uprawnionych do wnoszenia srodkow ochrony prawnej, ogtoszon? na stronie internetowej
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Urz^du Zamowiert Publicznych, wobec ogfoszenia o zamowieniu oraz specyfikacji istotnych

warunkdw zamowienia.

3. Odwoianie w niniejszym post^powaniu przysfuguje wobec czynnoki:

1) okreslenia warunkow udziatu w post^powaniu;

2) wykluczenia odwotuj^cego z post^powania o udzielenie zamowienia;

3) odrzucenia oferty odwotujqcego;

4) opisu przedmiotu zamowienia;

5) wyboru oferty najkorzystniejszej.

4. Szczegoiowe informacje dotyczqce wnoszenia srodkow ochrony prawnej znajduj^ si^ wdziale VI

ustawy Pzp.

XVIII. Inne informacje.

1. Zamawiaj^cy nie przewiduje:

1) przeprowadzenia aukcji eiektronicznej;

2) moziiwosci skladania ofert wariantowych;

3) zwrotu kosztow udziatu w post^powaniu.

2. Wykonawca zobowiqzany jest zapoznac si§ zkiauzuig informacyjna wzakresie przetwarzania

danych osobowych, ktora stanowi Zaiqcznik nr9 do niniejszej SIWZ. Potwierdzeniem zapoznania

si^ z kiauzui^ informacyjna jest oswiadczenie znajduj^ce si^ w treki formuiarza oferty.

XIX. Wykaz zaiqcznikow.

Zaigcznik nr 1 - formuiarz oferty

Zatqcznik nr 2 - formuiarz o^wiadczenia wykonawcy

Zat^cznik nr 3 - formuiarz oswiadczenia wykonawcy

Zafqcznik nr 4 - formuiarz wykazu wykonanych robot

Zaiqcznik nr 5 - formuiarz wykazu osob

Zal^cznik nr 6 - formuiarz wniosku o wycofanie oferty

Zal^cznik nr 7 - wzor umowy

Zaigcznik nr 8 - formuiarz oswiadczenia dot. grupy kapitalowej

Zafqcznik nr 9 - klauzula informacyjna

Zal^czntk nr 10 - oswiadczenie o braku zakazu ubiegania si^ o zam. publ.
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