Łódź, dn. 07.09.2015 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr sprawy: 58/2015
Nazwa zamówienia: Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń w budynku
przy ul. Wierzbowej 13 Domu Dziecka dla Dzieci Chorych Fundacji „Dom w Łodzi”
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa zamawiającego
Adres zamawiającego
Kod Miejscowość
Telefon:
Faks:
adres strony internetowej
adres poczty elektronicznej
Godziny urzędowania:
Adres do korespondencji:
Nazwa
Adres
Kod i miejscowość
Telefon/faks
Adres strony internetowej
Adres poczty elektronicznej

Miasto Łódź - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
ul. Piotrkowska 149
90-440 Łódź
42 632 40 34, 42 632 40 69
42 632 41 30
www.mops.lodz.pl
sekretariat@mops.lodz.pl
pon. od godz. 8:00 do 16:00, wt. od godz. 9:00 do 17:00,
śr-pt. od godz. 8:00 do 16:00
Fundacja „Dom w Łodzi”
ul. Wierzbowa 13
91-426 Łódź
42/678-01-00
http://www.domwlodzi.org/
pomoc@domwlodzi.org

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1.Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami/,
a także wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami wykonawczymi.
2.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
3.Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz
art. 39 - 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4.W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45000000-7 - Roboty budowlane
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45442100-8 - Roboty malarskie
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
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1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na
remoncie pomieszczeń w budynku Domu Dziecka dla Dzieci Chorych Fundacji
„Dom w Łodzi” w Łodzi przy ul. Wierzbowej 13 zgodnie ze specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 6 do SIWZ), oraz przedmiarem
robót (załącznik nr 7 do SIWZ).
2. Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności :
1) 2-krotne malowanie farbą lateksową, odporną na szorowanie, powierzchni
ścian i sufitów po uprzednim przygotowaniu powierzchni,
2) wykonanie tynku strukturalnego na korytarzu do wysokości 150cm nad
poziomem podłogi (lamperie),
3) rozbiórkę posadzki z deszczułek,
4) dostawę i montaż paneli podłogowych z płyty HDF kl.AC5 wraz z listwami
przyściennymi PCV,
5) wymianę drzwi wewnętrznych płycinowych,
6) wymianę drzwi zewnętrznych stalowych,
7) wymianę stolarki okiennej PCV,
8) demontaż kabiny prysznicowej i brodzika,
9) naprawę zapadniętej posadzki w łazience,
10) dostawę i montaż płytek ceramicznych podłogowych w łazience,
11) dostawę i montaż wanny akrylowej o wymiarach szer. 65cm, dł. 100cm, wys.
53cm wraz z obudową z PCV,
12) wymianę baterii ściennej natryskowej,
13) wymianę elektrycznego podgrzewacza do wody.
3. Zamawiający dostarczy następujące materiały do wbudowania:
1) drzwi stalowe zewnętrzne wraz z ościeżnicą i okuciami,
2) okna z PCV wraz z ościeżnicami i okuciami,
3) baterię ścienną natryskową,
4) elektryczny podgrzewacz do wody wraz ze wspornikami.
4. Materiały dostarczane przez Wykonawcę muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym
przed wbudowaniem.
5. Wykonawca wykona wszystkie prace opisane specyfikacją techniczną wykonania i
odbioru robót budowlanych, zgodnie z przedmiarem robót, zgodnie ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze sztuką budowlaną, z zasadami wiedzy
technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowiązującego.
6. Wykonawca wykona wszelkie roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w
przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia.
7. Dokumenty – przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
przekazane przez Zamawiającego stanowią komplet, a wymagania wyszczególnione
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w
całym komplecie.
8. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
9. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z przedmiarem robót
i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
10. Dane określone w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych są uważane za wartości docelowe, wszelkie odchylenia wymagają
uzyskania pozytywnej opinii Zamawiającego.
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11. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską
zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie
będą w pełni zgodne z przedmiarem robót lub specyfikacją techniczną wykonania i
odbioru robót budowlanych i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót, to takie
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.
12. Zamawiający udostępni pomieszczenia dla potrzeb socjalno-magazynowych.
13. Po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania
terenu prowadzonych robót.
14. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność od następstw i za wyniki działalności
w zakresie:
- organizacji i wykonywania robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
15. Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowiązany będzie stosować się do ogólnie
obowiązujących przepisów prawa pracy i zasad BHP przy prowadzeniu robót
budowlanych.
16. Wykonawca wykona i będzie utrzymywał w stanie nadającym się do użytku oraz do
likwidacji wszystkie roboty tymczasowe, niezbędne do realizacji przedmiotu
zamówienia.
17. Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych takich jak: urządzenia do
transportu pionowego, rusztowań, wyciągów itp. potrzebnych w trakcie prowadzenia
prac.
18. Wykonawca przedstawi informacje zaświadczające o dopuszczeniu materiałów
do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O
wyrobach budowlanych”. Materiały powinny być oznaczone znakiem B lub CE. Do
materiałów i urządzeń nie posiadających oznaczeń B lub CE załączy aprobaty
techniczne potwierdzające przydatność wyrobu budowlanego do zamierzonego
zastosowania.
19. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą
potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem
warunków atmosferycznych, zachowały swoją jakość, właściwość do robót i były
dostępne do kontroli.
20. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.
21. Jeśli przedmiar robót lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim
zamiarze co najmniej na siedem dni roboczych przed ich wbudowaniem, wpisem do
wewnętrznego Dziennika Budowy. Po pisemnej akceptacji Zamawiającego (wpis w
Dziennik Budowy wewnętrzny) wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może
być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.
22. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował urządzenia sprawne
technicznie nie powodujące nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska
olejem, smarami itp.
23. Ze względu na nieskomplikowany charakter robót nie przewiduje się wystąpienia
potrzeby zastosowania maszyn i urządzeń innych niż powszechnie stosowane w
budownictwie.
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24. Wykonawca będzie używał tylko taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót.
25. Wykonawca będzie stosował tylko takie środki transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.
26. Podstawowym aktem prawnym określającym standardy techniczne jakim powinny
odpowiadać zrealizowane roboty budowlane jest Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.
). Przystąpienie do realizacji prac budowlanych możliwe będzie po zapewnieniu
bezpieczeństwa uczestnikom procesu budowlanego.
27. Podstawowe zasady, których należy przestrzegać określone zostały w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r.Nr 47, poz. 401 ).
28. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
przedmiarem robót, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca oznaczy teren robót w
sposób określony przepisami, zapewni bezpieczeństwo pracowników jak i osób
postronnych.
29. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę
robót i jakość materiałów.
30. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujący wykonanie robót przy
zachowaniu wymaganej przez Zamawiającego jakości.
31. Zamawiający uprawniony będzie do dokonywania kontroli. Zapewniona mu będzie ze
strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc.
32. Wszystkie roboty ulegające zakryciu podlegają dokonaniu odbioru częściowego przez
Zamawiającego (w terminie ustalonym z nim) po ich zgłoszeniu przez Wykonawcę
wpisem w wewnętrzny Dziennik Budowy, który musi znajdować się na terenie robót.
Niezachowanie tego warunku upoważnia Zamawiającego do przerwania robót na
koszt i ze skutkami wynikającymi z tego dla Wykonawcy.
33. Zamawiający zezwala na użycie tylko tych materiałów, które są dopuszczone
do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O
wyrobach budowlanych” i posiadają:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Polską Normą
Przenoszącą Normy Zharmonizowane,
- aprobatę techniczną w wypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy.
34. Materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
35. Na każde żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innej osoby wskazanej przez
Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie wykazać, że stosowane w
wykonywaniu robót wyroby budowlane spełniają wymagania określone w ustawie o
wyrobach budowlanych.
36. Na wykonanie robót objętych zamówieniem nie jest wymagane pozwolenie na
budowę wobec powyższego nie wymaga się prowadzenia dziennika budowy w
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rozumieniu prawa budowlanego – Zamawiający dostarczy wewnętrzny Dziennik
Budowy.
37. W trakcie robót Wykonawca winien zgromadzić dokumenty:
- protokół przekazania terenu budowy,
- Dziennik Budowy (wewnętrzny)
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne (jeśli będą
potrzebne)
- protokół odbioru robót,
- atesty, certyfikaty, instrukcje obsługi i gwarancje na urządzenia montowane podczas
budowy.
38. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy będą zawsze dostępne i przedstawione do wglądu na życzenie
Zamawiającego.
39. Przekazanie terenu budowy nastąpi protokolarnie w dniu 2 listopada 2015r.
40. Wykonawca zabezpieczy i oznaczy teren budowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. nr 89 poz. 414 z późn. zm), w
szczególności w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób trzecich.
41. Od chwili protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca
będzie ponosił odpowiedzialność i koszty za organizację swojego zaplecza budowy na
tym terenie, a także utrzymanie ładu i porządku oraz usuwanie wszelkich odpadów
powstałych wskutek wykonywania robót budowlanych.
42. Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:
1) utrzymywania porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne
porządkowanie miejsca wykonywania robót,
2) prowadzenia robót w sposób bezpieczny,
3) natychmiastowego i skutecznego usuwania wszelkich szkód i awarii wynikłych
przy realizowaniu robót,
4) prowadzenia dokumentacji technicznej związanej z realizacją umowy,
przechowywanie jej na terenie wykonywania robót oraz udostępnienie jej
osobom upoważnionym do dokonania wpisów,
5) stosowania nowych materiałów, wyrobów dopuszczonych do użytkowania
w budownictwie w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego, w
szczególności wbudowane materiały, wyroby i urządzenia będą posiadały
odpowiednie dokumenty jakościowe i techniczne, jak: atesty, certyfikaty,
deklaracje zgodności z PN, aprobaty techniczne, itp., które Wykonawca
obowiązany jest przekazać po zakończeniu robot Zamawiającemu wraz z
pisemnym oświadczeniem o zgodności przedstawionych atestów z materiałami
budowlanymi. Zastosowanie materiału zamiennego możliwe jest po uzyskaniu
akceptacji Zamawiającego potwierdzonej wpisem w dokumentacji technicznej
związanej z realizacją umowy,
6) zapewnienia Zamawiającemu możliwości stałej kontroli prowadzonych robót,
7) zapewnienia wykonania robót w formie i godzinach uzgodnionych z
Zamawiającym, które zapewnią ciągłość prac prowadzonych na terenie
budowy,
8) stosowania ogólnie obowiązujących przepisów prawa pracy, zapewnienia
przestrzeganie przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ochrony przeciwpożarowej przez
osoby przebywające na terenie budowy,
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9) wykonania i utrzymania na własny koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń
niezbędnych do wykonania ppkt. 8.
43. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie miało charakter
ryczałtowy.
44. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia
będzie dokonywane na podstawie faktury VAT.
45. Płatności będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od
daty otrzymania przez Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT
z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartości wykonanych robót,
zgodnie z protokołem odbioru robót.
46. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
47. Zamawiający może potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.
48. Z chwilą wykonania robót budowlanych Wykonawca dokona w wewnętrznym
Dzienniku Budowy wpisu o gotowości do odbioru ostatecznego wykonanych robót
budowlanych oraz zawiadomi pisemnie o tym Zamawiającego.
49. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Wykonawcy w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy.
50. W dniu odbioru ostatecznego, Wykonawca złoży Zamawiającemu:
1) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów
z pisemnym oświadczeniem Wykonawcy, że takie zostały wbudowane,
2) protokół przekazania terenu budowy,
3) wewnętrzny Dziennik budowy,
4) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
5) atesty, certyfikaty, instrukcje obsługi i gwarancje urządzenia montowane podczas
budowy.
51. Protokół odbioru ostatecznego robót budowlanych musi zawierać co najmniej:
1) nazwę i adres siedziby Zamawiającego,
2) nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres
Wykonawcy,
3) oznaczenie umowy, której dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot
odbioru końcowego,
4) imiona i nazwiska osób wyznaczonych do odbioru ostatecznego przez
Zamawiającego i Wykonawcę,
5) stwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z umową, o której
mowa w pkt. 53 ppkt. 3 albo stwierdzenie, że roboty budowlane nie zostały
wykonane zgodnie z umową wraz z uzasadnieniem,
6) określenie terminu usunięcia wad lub usterek,
7) własnoręczne podpisy.
52. Załącznikami do protokołu odbioru ostatecznego będą opinie, oświadczenia, wnioski
oraz inne dokumenty i informacje składane w toku odbioru ostatecznego robót
budowlanych.
53. Wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną co najmniej 60.000 zł na
jedno i wszystkie zdarzenia przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.
54. Minimalny okres gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy.
55. Każdy Wykonawca w prowadzonym postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę.
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IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1.Termin realizacji zamówienia.
1.1.Termin rozpoczęcia robót: 2 listopada 2015r
1.2.Termin zakończenia robót: 16 listopada 2015r
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1.1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku.
1.2.Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia.
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku.
1.3.dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
Zamówienia.
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku.
1.4.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku.
2.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówień publicznych w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia warunki
określone w pkt. 1 ppkt 1-4 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo
wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
4. Warunek określony w pkt. 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.
5.Wykonawcy powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, są zobowiązani udowodnić Zamawiającemu, iż będą dysponowali zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
6. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać
będą wykluczeniu.
7. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
8. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców, którzy
należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku
o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2007 r. nr 50, poz. 331 z późn. zm.), złożyli
odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania prowadzą
do zachowania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami biorącymi udział
w niniejszym postępowaniu.
9. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
10. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą spełnia/nie
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spełnia.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do oferty należy załączyć:
- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ),
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców w imieniu swoim i pozostałych
Wykonawców.
2. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy o okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy złożyć
następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu
reprezentacji:
2.1.oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, (załącznik
nr 3 do SIWZ),
2.2.aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów:
3.1. o których mowa w pkt. 2 ppkt. 2.2., składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów wskazaną w
pkt. 4.
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
7. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy o okolicznościach,
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o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych należy złożyć
następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu
reprezentacji - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt. 5 albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
( załącznik nr 4 do SIWZ)
8. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
9.W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia w szczególności przedstawiając pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów zgodnie z art.26 ust. 2b, odpowiada
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
10.Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu na wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania
zamówienia, zdolności finansowe lub ekonomiczne innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającymi, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w
sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie
odpowiedniego zasobu oraz wskazywać:
a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem,
d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu
zamówienia,
11. Jeżeli Wykonawca wykazuje spełnianie warunków o których mowa w art.22 ust. 1 polega
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik
nr 3)
12. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać
będą wykluczeniu.
13. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawo zamówień publicznych.
14.Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył
obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania
lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.
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Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienie Wykonawcy, który
udowodnił, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają
zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości
oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych
lub zobowiązał się do ich naprawienia.
15. Ofertę Wykonawcy wykluczonego, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, zgodnie z art. 89 ust. 5
uważa się za odrzuconą.
16. Ocena spełnia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o
dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą – spełnia/nie
spełnia.
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub pocztą e-mail,
z zastrzeżeniem pkt.3.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia
wymagań określonych przez Zamawiającego, oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia,
listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art., 24 ust. 2
pkt. 5 lub informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej oraz
pełnomocnictwa.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub pocztą e-mail, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty
e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie
się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego
do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji
w sposób określony w pkt. 4 oświadczył, iż ww. wiadomości nie otrzymał.
6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
Fundacja „Dom w Łodzi”
ul. Wierzbowa 13, 91-426 Łódź
adres e-mail: pomoc@domwlodzi.org
7. W sprawie procedury przetargowej oraz przedmiotu zamówienia należy kontaktować się z
p. Jolantą Bobińską, e-mail jbobinska@domwlodzi.org .
VIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA
1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą – wnioskiem
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający odpowie
niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na piśmie
na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom
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postępowania
oraz
umieści
taką
informację
na
stronie
internetowej
(http://www.domwlodzi.org/), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
2.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynie
do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3.W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć teść pisma
zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
4.Wszelkie uzupełnienia, ustalenia, zmiany terminów, jak również pytania
od Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
5.Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami poprzez stronę internetową,
na której zamieszczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
6.Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wszystkich Wykonawców w celu
wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7.Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas
na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert
i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikacje Istotnych Warunków
Zamówienia
oraz
umieści
taką
informację
na
stronie
internetowej
(http://www.domwlodzi.org/) .
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2.Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni.
3.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego możne przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem
terminu związania oferta zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być
dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez
Wykonawcę.
4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa,
to pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie
do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być
złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument
składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być
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złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W
razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
6. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, powinny być parafowane przez
Wykonawcę.
8. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
9. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn.zm. )
Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione
do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
10. Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykazał/udowodnił, iż informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez:
a. Złożenie oświadczenia o nieupublicznieniu zastrzeżonych informacji.
b. Wykazanie jaką stanowią wartość:
a) techniczną
b) technologiczną
c) organizacyjną
d) lub inną
c. Jakie podjął Wykonawca kroki/działania celem zachowania ich poufności.
11. Zamawiający nie uzna za wystarczające wyjaśnienie, co do podjętych kroków samego
faktu włożenia dokumentów do koperty i opisanie ich „ tajemnica przedsiębiorstwa”.
12. W przypadku, gdy Wykonawca nie wyczerpie procedury, co do zastrzeżonych
informacji Zamawiający, po poinformowaniu Wykonawcy odtajni informacje.
13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycję
alternatywną spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
15. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.
16. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej 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 podatkowo, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
17. W przypadku, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i
usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek
od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami.
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18. Na ofertę składają się:
a) formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ),
b) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
wg załączonego wzoru (załącznik nr 2 do SIWZ),
c) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, z powodu
niespełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.
24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( załącznik nr 3 do SIWZ),
d) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co
Wykonawca albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ),
e) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
f) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik
– także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez
osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
19. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych lub wykazuje spełnianie
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
powołując się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji
części zamówienia, składa dokumenty zgodnie z opisem zawartym w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
20. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z opisem zawartym w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
21. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty
gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do
pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi,
podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego
z
Wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty;
3) oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących
wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela;
4) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem;
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy;
6) jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie
wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed
podpisaniem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez
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wszystkich Wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może
być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.Oferty muszą być złożone w siedzibie Fundacji „Dom w Łodzi”, ul. Wierzbowa 13, 91-426
Łódź, w terminie do dnia 21.09.2015r do godz. 10:00.
2.Ofertę należny umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą
(firmą ) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Fundacja „Dom w Łodzi”, ul.
Wierzbowa 13, 91-426 Łódź oraz opisane:
nazwa ( firma ) Wykonawcy
adres Wykonawcy
Fundacja „Dom w Łodzi”
ul. Wierzbowa 13
91-426 Łódź
Nr sprawy 58/2015
„Oferta na roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń w budynku Domu
Dziecka dla Dzieci Chorych Fundacji „Dom w Łodzi”.”
Nie otwierać przed dniem 21.09.2015r, godz. 10:10.
3.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego
oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
4. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci
ofertę Wykonawcy.
5.Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty pod warunkiem, ze Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie
o
wprowadzeniu
zmian
przed
terminem
składania
ofert.
Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj.
w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ,,ZMIANA”,. Koperty oznaczone
,,ZMIANA”, zostaną otwarte przy otwieraniu ofert Wykonawcy, który wprowadzi zmiany i
po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
6.Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak
wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie ,,WYCOFANIE”,. Koperty
oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na
kopercie wycofanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.
XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
1.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Fundacji „Dom w Łodzi”, ul. Wierzbowa 13, 91-426
Łódź w dniu 21.09.2015r. o godz. 10:10.
2.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
3.Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy ( firmy ), adresy Wykonawców,
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.
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4.Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle
Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i
pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia oraz uwzględnić opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane
przez Wykonawcę.
2.Nie uwzględnienie przez Wykonawcę wszystkich kosztów nie będzie stanowić podstawy do
domagania się ich pokrycia przez Zamawiającego w terminie późniejszym.
3.Cena oferty powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie, do dwóch miejsc po przecinku
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
4.Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
5.Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
6.Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym"
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia
i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych
przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ
na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
1)oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy,
oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia
ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. nr 200, poz. 1679, z późn. zm.)
2)pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
8.Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa
na Wykonawcy.
XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu
kryterium oceny ofert przedstawione poniżej:
1. Cena – waga kryterium 80 %
2. Okres udzielonej gwarancji. Podany termin nie może być krótszy niż 36 miesięcy i
nie może być dłuższy niż 84 m-cy .
Waga kryterium 20%
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1) Cena:
Cena A = (An/Ab) x 100 pkt. x 80%
An – oferta z najniższą ceną
Ab – cena oferty badanej,
80 % - waga kryterium
Maksymalną liczbę punktów w kryterium „cena” otrzymuje oferta z najniższą ceną
brutto.
2) Okres udzielonej gwarancji w miesiącach waga kryterium

20%

L = (Lb/Ln) x 100 pkt. x 20 %
Ln – oferta z najdłuższym okresem gwarancji,
Lb – okres gwarancji oferty badanej,
20 % - waga kryterium
Maksymalną liczbę punktów w kryterium „okres gwarancji” otrzymuje oferta
z najdłuższym okresem gwarancji.
2.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans
ceny, okresu gwarancji i terminu wykonania.
Ocena O = A + L
3.Pozostałym Wykonawcom spełniającym wymagania kryteriów przypisana zostanie
odpowiednio mniejsza liczba punktów.
4.Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium
w %.
5.Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
6.Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną brutto.
XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców
podając w szczególności:
a) nazwę ( firmę ), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie
jej wyboru, a także nazwy ( firmy ), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty
wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) uznanie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,
c) uznanie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce,
d) terminie po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy.
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
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a) zamieszczenie w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy
ogłoszeń,
b) zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego – http://www.domwlodzi.org/,
c) przesłane do Wykonawców, którzy złożyli ofertę.
5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający
zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający
na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu
kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten
sam przedmiot zamówienia.
7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż:
a) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało
ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
b) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało
ono przesłane pisemnie,
c) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta umowa może być
zawarta przed upływem ww. terminów,
d) w przypadku gdy, w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono
żadnego Wykonawcy umowa może być zawarta przed upływem ww. terminów.
8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
9. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązuje się
do przekazania Zamawiającemu informacji dotyczących osób podpisujących umowę oraz
osób upoważnionych do kontaktów w sprawach do kontaktów w sprawach realizacji umowy.
10. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu
w art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) – Zamawiający przed podpisaniem
umowy zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
11. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie
uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna
z przesłanek unieważnienia postępowania.
12. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, przedstawi Zamawiającemu polisę
ubezpieczeniową na kwotę nie mniejszą niż 60.000,00 zł.
XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR
UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY
ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA
TAKICH WARUNKACH
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1. Istotne postanowienia umowy zawiera Załącznik Nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
2. Zakres istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy mogących stanowić podstawę
do przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych:
1) wystąpienie zamówień dodatkowych, spełniających przesłanki, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych,
2) wystąpienie warunków, odmiennych od przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia
oraz przedmiarze prac lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych - utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia,
3) wystąpienie siły wyższej,
4) wystąpienie zmian w przepisach prawa,
5) działanie lub zaniechanie organów władzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany
urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania
robót budowlanych,
6) wprowadzenie zmian w opisie przedmiotu zamówienia oraz przedmiarze prac lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
7) przekroczenie określonych w przepisach prawa terminów wydawania decyzji,
zezwoleń, itp., jeżeli nie wynika to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
8) wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych,
w przypadkach określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane,
9) wydanie orzeczenia przez sąd lub inny podmiot, którego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy,
10) wykonanie robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robót
budowlanych.
2.Za zgodą Stron umowy dopuszcza się również dokonanie następujących istotnych zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy poprzez zmiany sposobu wykonania robót budowlanych, w tym
wprowadzenia robót zamiennych, wskutek:
1) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub
zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
2) warunków, odmiennych od przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia oraz
przedmiarze prac lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych,
3) zmian technologicznych spowodowanych w szczególności:
a) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów wykonania robót budowlanych lub
umożliwiające uzyskanie lepszej jakości tych robót,
b) pojawienie się nowszej technologii wykonania robót budowlanych pozwalającej
na zaoszczędzenie czasu wykonania robót budowlanych lub kosztów
ich eksploatacji,
c) konieczność wykonania robót budowlanych przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu
na zmiany w przepisach prawa;
4) rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót budowlanych, wraz
uwzględnieniem konsekwencji finansowych zmiany.
3.Zmiany, o których mowa w ust. 3 mogą stanowić podstawę do zwiększenia wynagrodzenia.
XIX. PODWYKONAWCY
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W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, Wykonawca
zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy
podwykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający uzna,
iż Wykonawca będzie realizował zamówienia bez udziału podwykonawcy.
XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1.Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu
przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes
w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki
ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych.
3.W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1)opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2)wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3)odrzucenia oferty odwołującego
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
4.W przypadku:
1)niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, lub
2)zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie Wykonawca może w terminie
przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich Zamawiającego. W przypadku
uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokona
czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców.
5.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1)5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
2)10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,
7.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego - Strona http://www.domwlodzi.org/
8.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9.Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1)15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
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zamówienia.
2)1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
11.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić za pomocą jednego ze
sposobów określonych w pkt. VII niniejszej specyfikacji, z zachowaniem zasad tam
określonych.
12. Brak przekazania Zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym
powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę
Odwoławczą.
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć
termin składania ofert.
14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą
orzeczenia.
15. Kopię odwołania Zamawiający:
1)przekaże niezwłocznie innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
2)zamieści również na stronie internetowej – http://www.domwlodzi.org/, jeżeli odwołanie
dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
16.
Przystąpienie do postępowania odwoławczego Wykonawca wnosi w terminie 3
dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby
Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego
kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
18. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie
zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.
19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.
20.Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa
zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g
XXI. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
XXII. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY
ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE
ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ
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Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
XXIII.
INFORMACJA
O
PRZEWIDYWANYCH
ZAMÓWIENIACH
UZUPEŁNIAJĄCYCH, OKTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST 1 PKT. 6 I 7 LUB
ART. 134 UST. 6 PKT. 3 I 4, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE
TAKICH ZAMÓWIEŃ
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
XXV. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ
MINIMALNE
WARUNKI,
JAKIM
MUSZĄ
ODPOWIADAĆ
OFERTY
WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XXVI. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ
ZAMAWIAJĄCEGO,
JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY
DOPUSZCZA
POROZUMIEWANIE SIĘ POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ
adres poczty elektronicznej
XXVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ,
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIE W WALUTACH
OBCYCH
Zamawiający dopuszcza w rozliczeniach jedynie walutę polską (PLN).
XXVIII. JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE AUKCJĘ ELEKTRONICZNĄ:
a)INFORMACJĘ O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z
ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ,
b)WYMAGANIA DOTYCZĄCE REJESTRAACJI I IDENTYFIKACJI WYKONAWCÓW, W TYM
WYMAGANIA TECHNICZNE URZĄDZEŃ INFORMATYCZNYCH,
c)INFORMACJĘ, KTÓRE SPOŚRÓD KRYTERIÓW OCENY OFERT BĘDĄ STOSOWANE W TOKU
AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu.
XXIX. JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYMAGANIA, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 29 UST.4, OKREŚLENIE W SZCZEGÓLNOŚCI:
a) LICZBY OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 PKT. 1, I OKRESU WYMAGANEGO
ZATRUDNIENIA TYCH OSÓB,
b) SPOSOBU DOKUMENTOWANIA ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29
UST. 4 PKT. 1, LUB UTWORZENIA ALBO ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO,
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c) UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE KONTROLI SPEŁNIANIA PRZEZ
WYKONAWCĘ WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4, ORAZ SANKCJI Z TYTUŁU
NIESPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ
d) RODZAJU CZYNNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH
DOTYCZĄ WYMAGANIA ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ
WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI W TRAKCIE
REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa
w art. 29 ust. 4.
XXX. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ
WYKONAWCĘ
KLUCZOWYCH
CZĘŚCI
ZAMÓWIENIA,
JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 36A
UST. 2.
Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
zadań kluczowych części zamówienia.
XXXI. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU,
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXXII.
INFORMACJA
O
PRZEWIDYWANYCH
ZAMÓWIENIACH
DODATKOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST 1 PKT. 5.
W przypadku udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych
zamówień dodatkowych, nie objętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczającym
łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego
wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej
do przewidzenia, jeżeli:
a) Z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego
od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich
kosztów lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia
dodatkowego.
XXXIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert
od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów
stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:
- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku
- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów
- udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika Zamawiającego
-Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert,
22

za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu
- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego
pracy - urzędowania
3. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą,
faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie
dokumentów będzie znacząco utrudnione Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę
oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione.
4. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem Wykonawcy Zamawiający zleci
zakładowi ksero. Koszty kserowania ponosi Wykonawca.
5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.),
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 2010 nr 223 poz. 1458) oraz
Kodeks Cywilny.
XXXIV. ZAŁĄCZNIKI:
1.Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr
2 do SIWZ.
3.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z
art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – Załącznik Nr 3 do SIWZ.
4.Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawca, albo
informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 4 do SIWZ.
5.Istotne postanowienia umowy - Załącznik nr 5 do SIWZ.
6.STWiOR – Załącznik nr 6 do SIWZ.
7.Przedmiar robót –Załącznik nr 7 do SIWZ
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