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Część I - Nazwa i adres zamawiaj ącego

Budowa wewn ętrznej sieci wodoci ągowej 

ROD „KWIATY  POLSKIE” koło Metalowiec w Kielcach ul . Zagnańska

kontakt: Maria Siwak tel. 606 974 512 ; mariasiwak@ interia.eu

Część II - Tryb udzielenia zamówienia

1. Zamówienie  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o  wartości  mniejszej  od  kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z
dnia 29 stycznia 2004r. z późn. zm., zwanej dalej ustawą Pzp.

2. W niniejszym postępowaniu przewiduje się procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp,
tzw.  „procedurę  odwróconą".  Zamawiający  najpierw  dokona  oceny  ofert,  a  następnie  zbada,  czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SWIZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

4. Postępowanie prowadzi się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.

Część III - Opis przedmiotu zamówienia

KOD CPV: 45232150-8 Roboty w zakresie ruroci ągów do przesyłu wody

1. Przedmiotem zamówienia jest  „Budowa wewn ętrznej sieci wodoci ągowej  ROD „KWIATY
                                                     POLSKIE” koło Metalowiec w Kielcach ul. Zagnańska

  
2. Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w niżej wymienionych załącznikach do SIWZ, 
stanowiących integralną część nin. specyfikacji:

Projekt budowlano-wykonawczy wewn. sieci wodociągowej - zał. nr 7

        S  pecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  - zał. nr 8

Przedmiar robót do projektu wew. sieci wodociągowej – dokument pomocniczy do sporządzenia oferty -
zał. nr 9

Wszystkie wymienione wyżej załączniki opublikowane będą na stronie internetowej: www.pzd-kielce.pl

3. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.

     4. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

      5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa
     w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

      6.  Materiały i rozwiązania równoważne
a) Opisane w dokumentacji  przetargowej  (SIWZ i jej  załącznikach) materiały i  urządzenia są
standardem  oczekiwanym  przez  Zamawiającego.  Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie
materiałów i  urządzeń  innych  (równoważnych)  niż  te  przyjęte  w SIWZ i  jej  załącznikach  (w
przypadku  podania  znaku  towarowego  lub  producenta),  jednak  o  parametrach  i  jakości  nie



gorszych od posiadanych przez materiały i urządzenia zaproponowane przez Zamawiającego.
Zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy Pzp Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne z
opisanymi przez Zamawiającego,  jest zobowiązany wykazać,  że zaproponowane przez niego
materiały  i/lub  urządzenia  spełniają  (są  równoważne)  wymagania  określone  przez
Zamawiającego.  W takim  przypadku Wykonawca zobowiązany jest podać  w  ofercie  nazwy
(typy, rodzaje) i producentów przyjętych do wyceny i zastosowania przy realizacji zamówienia
oferowanych  produktów  i/lub  systemów  oraz  przedłożyć  odpowiednie  dokumenty  (w  języku
polskim) opisujące parametry techniczne oraz producenta, wymagane przepisami certyfikaty i
inne dokumenty, pozwalające jednoznacznie stwierdzić,  że są  one rzeczywiście równoważne.
Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma
w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w
niniejszej SlWZ.
b) Zastosowane  materiały  i  urządzenia  winny  być  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  w
budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
c) Na każde żądanie Zamawiającego, w tym przed rozpoczęciem stosowania materiałów i urządzeń
przewidzianych  do  zastosowania  przy  realizacji  niniejszego  zamówienia,  Wykonawca  dostarczy
Zamawiającemu  dokumenty  potwierdzające  ich  dopuszczenie  do  obrotu  i  stosowania  w
budownictwie.

       7.  Podwykonawstwo

           Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

            Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne.
            Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
            zamówienia.
         W przypadku  powierzenia  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom  Zamawiający żąda

wskazania  przez  Wykonawcę  w  Ofercie  (formularzu  Oferta)  części  zamówienia,której  wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

         Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia
warunków udziału  w  postępowaniu,  Wykonawca  jest  zobowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  że
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż  podwykonawca,  na  którego  zasoby  Wykonawca  powoływał  się  w  trakcie  postępowania  o
udzielenie zamówienia.

         Wykonawca  zobowiązany  jest  do  naprawy  wszelkich  szkód,  za  które  odpowiadają  solidarnie
Wykonawca i podwykonawcy. Koszty napraw obciążają Wykonawcę.

         Informacje dotyczące podwykonawstwa opisano w Części  XVIII  SIWZ oraz we wzorze  umowy
(załącznik nr 6 do SIWZ).

      8. Osoby bior ące udział w realizacji zamówienia

a)  Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji
zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1*
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
(*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy: „Przez nawiązanie stosunku pracy
pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod
jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do
zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem)".
b) Sposób  dokumentowania  zatrudnienia  osób,  o  których  mowa w  art.  29  ust.  3a  ustawy Pzp,
uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których
mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we wzorze
umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).
c) Przedmiot  zamówienia  należy  wykonywać  przez  osoby  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje,
doświadczenie oraz przygotowanie zawodowe stosownie do zakresu realizowanych prac.
d)  Wykonawca zobowiązany jest ustanowić:



-  kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności  sanitarnej  lub  odpowiadające  im  uprawnienia  wydane  na  podstawie  wcześniej
obwiązujących przepisów,
e) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie dostarczyć
Zamawiającemu, niezwłocznie po zawarciu umowy, dokumenty (w formie kserokopii potwierdzonej
„za zgodność z oryginałem"), tj. uprawnienia budowlane kierownika budowy, aktualne zaświadczenia
o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa oraz oryginał oświadczenia kierownika budowy o
podjęciu funkcji, zgodnie z zapisami art. 41 ust 4 ustawy Prawo budowlane.

     9. Zobowi ązania Wykonawcy

1) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia robót i własnej działalności od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres realizacji zamówienia.

2) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować - własnym staraniem - swoje zaplecze magazynowe i
socjalne. Lokalizacją zaplecza oraz miejsce składowania odpadów, gruzu, śmieci itp. Wykonawca
uzgodni z Zamawiającym.

3) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości terenu robót oraz ciągów komunikacyjnych
w rejonie prowadzonych robót. Prace porządkowe Wykonawca będzie wykonywał na bieżąco.

4) W przypadku wszelkich awarii  i  szkód powstałych na terenie prowadzonych robót Wykonawca
zobowiązany będzie w sposób docelowy i skuteczny do natychmiastowego ich usunięcia.

5) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  naprawy  wszelkich  wyrządzonych  szkód.  Koszty  napraw
obciążają wykonawcę.

6) Od momentu protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili zrealizowania przedmiotu umowy
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody powstałe w obiekcie oraz
terenie  objętym  robotami  oraz  zapewni  ochronę  znajdującego  się  tam  mienia.  Wykonawca
zobowiązany  jest  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem  własności  publicznej  i
prywatnej.  Jeżeli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem  robót  lub  brakiem
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej
lub  prywatnej,  to  Wykonawca  na  swój  koszt,  w  sposób  docelowy  i  skuteczny,  w  trybie
natychmiastowym,  naprawi  lub  odtworzy  uszkodzoną  własność.  Stan  naprawianej  własności
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

7) Wykonawca  wykona  przedmiot  zamówienia  z  materiałów,  wyrobów budowlanych  zgodnych  z
wymaganiami  SIWZ  i  jej  załączników,  dostarczonych  własnym  staraniem  i  na  własny  koszt,
wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8)  Wykonywanie robót, odbiory oraz organizację (bhp, p.poż. oraz koordynacja w zakresie bhp) na
terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy i przepisy.

9)   Wykonawca zobowiązany jest do:
a)prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu
umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska (m.in. do zapobiegania powstawaniu
odpadów, ograniczenia ich ilości i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, zapewnienia
ich odzysku oraz prawidłowego unieszkodliwiania).
b)prowadzenia  robót  w  sposób  uwzględniający  ochronę  gleby,  ziemi,  powietrza  i  stanu
akustycznego  środowiska  oraz  w  sposób  zabezpieczający  przed  awariami  lub  incydentami
środowiskowymi

10) Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  naruszenie  przepisów  dotyczących  ochrony
środowiska  na  terenie  prowadzonych  robót  i  przyległym,  w  stopniu  całkowicie  zwalniającym  od
odpowiedzialności Zamawiającego.



11)  Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części robót, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

12)  W  terminie  zakończenia  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  i  dostarczyć
Zamawiającemu  dokumentację  powykonawczą   z  naniesionymi  ew.  zmianami,  inwentaryzację
geodezyjną, oraz wymagane protokóły odbioru.  (1egz. na papierze).

13)  Wskazanym  jest,  aby  wykonawca,  przed  złożeniem  oferty,  zapoznał  się  z  dokumentacją
przetargową (specyfikacjami technicznym i przedmiarami robót) oraz zaleca się,  aby dokonał wizji
lokalnej terenu, dla prawidłowej oceny przedsięwzięć  organizacyjnych i technicznych, koniecznych
do należytego wykonania zamówienia.

Część IV - Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 15.10.2018r.

Część V - Warunki udziału w post ępowaniu

O udzielenie zamówienia mog ą ubiega ć się wykonawcy:
    - którzy nie podlegaj ą wykluczeniu
    - spełniaj ą okre ślone przez Zamawiaj ącego warunki udziału w post ępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mog ą się ubiega ć wykonawcy, którzy nie podlegaj ą     wykluczeniu
a) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi

którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

b) Zamawiający  wykluczy  również  Wykonawcę,  w  stosunku  do  którego  otwarto  likwidację,  w
zatwierdzonym  przez  sąd  układzie  w  postępowaniu  restrukturyzacyjnym  jest  przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz.
978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
Wykonawcy,  który  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarł  układ  zatwierdzony  prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r.
poz. 615).

c) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

d) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp
lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt 7.2., może przedstawić dowody na to, że podjęte
przez niego środki  są  wystarczające do wykazania  jego rzetelności,  w  szczególności  udowodnić
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego
oraz  współpracę  z  organami  ścigania  oraz  podjęcie  konkretnych  środków  technicznych,
organizacyjnych i  kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub
przestępstwom  skarbowym  lub  nieprawidłowemu  postępowaniu  Wykonawcy.  Regulacji,  o  której
mowa  w  zdaniu  pierwszym  nie  stosuje  się,  jeżeli  wobec  Wykonawcy,  będącego  podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia
oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

e) Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu,  jeżeli  Zamawiający,  uwzględniając  wagę  i  szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie Części
Va pkt. 4.

f) Zamawiający  może  wykluczyć  Wykonawcę  na  każdym  etapie  postępowania  o  udzielenie
zamówienia.



2. O udzielenie zamówienia mog ą ubiega ć się wykonawcy, którzy spełniaj ą warunki
dotycz ące:

a) kompetencji  i uprawnie ń do prowadzenia okre ślonej działalno ści zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

     b)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

      c) zdolno ści technicznej lub zawodowej

α) Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 
jedną (1) robotę budowlaną (obejmującą w swym zakresie roboty inżynieryjne sanitarne) o wartości 
nie mniejszej niż 200 000 zł brutto.

             Roboty te winny być wykonane w sposób należyty.

β) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w szczególności:
kierownikiem  budowy  posiadającym  stosowne  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami
budowlanymi  w specjalności  sanitarnej  lub odpowiadające im  uprawnienia  wydane na podstawie
wcześniej obwiązujących przepisów.

3. Zamawiaj ący mo że, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności,  jeżeli  zaangażowanie  zasobów  technicznych  lub  zawodowych  Wykonawcy  w  inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Część VI - Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowi ązani są dostarczy ć 
wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wyklucz enia oraz 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w post ępowaniu

 Wykaz o świadcze ń lub dokumentów potwierdzaj ących, żądanych od wszystkich wykonawców

1. Do oferty wszyscy Wykonawcy zobowiązani są dołączyć - aktualne na dzień składania ofert -
   oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a)  nie podlega wykluczeniu;
b)  spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Oświadczenia, o których mowa w pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej  
    wraz z Ofertą.
   Zaleca  się,  aby dla  sporządzenia  oświadczeń  Wykonawca posłużył  się  formularzami  zgodnym  z   treścią
załącznika nr 2 i nr 3 do niniejszej SIWZ.

3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia    
spełniania warunków udziału w postępowaniu, winien wraz z ofertą przedłożyć Zobowi ązanie innych podmiotów
(w trybie art. 22a ustawy Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia), na zasobach których Wykonawca będzie polegał.
Dokument zobowiązania innych podmiotów winien potwierdzać, iż Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę  z
innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności musi określać:
Zaleca się, aby zobowiązanie innych podmiotów przygotować na druku zgodnym z treścią Załącznika nr 4 do 
SIWZ.



4.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca  może  przedstawić  dowody,  że  powiązania  z  innym  Wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zaleca  się,  aby  dla  sporządzenia  oświadczenia  Wykonawca  posłużył  się  formularzem  zgodnym  z  treścią
załącznika nr 5 do niniejszej SIWZ.

UWAGA:
Złożenie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. nie będzie wymagane w przypadku złożenia w postępowaniu tylko jednej oferty.

II Wykaz oświadcze ń lub dokumentów żądanych wył ącznie od wykonawcy, którego ofert została oceniona 

najwy żej

1. Zamawiaj ący przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawc ę, którego oferta została oceniona najwy żej, 

do zło żenia w wyznaczonym, nie krótszym ni ż 5 dni, terminie aktualnych na dzie ń złożenia oświadcze ń lub 

dokumentów, potwierdzaj ących okoliczno ści, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Na wezwanie Zamawiaj ącego wykonawca zobowi ązany jest do zło żenia nast ępuj ących o świadcze ń  
i dokumentów:
    
 2.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udzia łu w niniejszym post ępowaniu, Wykonawca   
             winien przedło żyć następuj ące oświadczenia i dokumenty:

A/ Wykaz robót budowlanych  wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania  ofert,  a  jeżeli  okres prowadzenia  działalności  jest  krótszy -  w tym okresie,  wraz z  podaniem ich
rodzaju,  wartości,daty,  miejsca  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  roboty  te  zostały  wykonane,  z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji  o  tym  czy  roboty  zostały  wykonane  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego  i  prawidłowo
ukończone,  przy  czym dowodami,  o  których  mowa,  są  referencje  bądź  inne  dokumenty  wystawione  przez
podmiot,  na  rzecz  którego  roboty  budowlane  były  wykonywane,  a  jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

B/  Wykaz  osób,  skierowanych  przez  wykonawcę,  do  realizacji  zamówienia  publicznego,  w  szczególności
odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  lub  kierowanie  robotami  budowlanymi,  wraz  z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.

 2.2 W celu potwierdzenia braku podstaw do wyklucze nia z udziału w post ępowaniu, Wykonawca winien 
przedło żyć następuj ące oświadczenia i dokumenty:

Odpis  z  właściwego rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

3. Informacja dla Wykonawców polegaj ących na zasobach innych podmiotów, na zasadach okre ślonych w art.
22a ustawy Pzp oraz zamierzaj ących powierzy ć wykonanie cz ęści zamówienia podwykonawcom.

a) Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  w  stosownych
sytuacjach  oraz  w odniesieniu  do  zamówienia,  lub  jego  części,  polegać  na  zdolnościach  technicznych  lub
zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

b) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując



zamówienie,  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami  tych  podmiotów,  w  szczególności  przedstawiając
zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów na  potrzeby  realizacji
zamówienia.

c) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe,
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp
oraz, o których mowa w Części V pkt 2.1 nin. siwz

d) W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub  doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do
realizacji których te zdolności są wymagane.

e) Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe,  podmiotu,  na  którego  zdolnościach  polega  Wykonawca,  nie
potwierdzają  spełnienia  przez  Wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  zachodzą  wobec  tych
podmiotów  podstawy  wykluczenia,  Zamawiający  zażąda,  aby  Wykonawca  w  terminie  określonym  przez
Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 
techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 3.a.

f) Wykonawca, który powołuje się  na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia  oraz  spełniania,  w zakresie,  w  jakim powołuje  się  na  ich  zasoby,  warunki  udziału  w
postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w Części VI pkt 1.

g) Na  wezwanie  Zamawiającego  Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  innych  podmiotów  na  zasadach
określonych w art. 22a Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt. 2.2.

Część VII - Informacje o sposobie porozumiewania si ę zamawiaj ącego z
                   wykonawcami oraz przekazywania o świadcze ń i dokumentów.
                   Osoby uprawnione do porozumiewan ia si ę z wykonawcami

1. Wszelkie  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  inne  informacje,  Zamawiający  oraz  Wykonawcy,  będą
przekazywać   pisemnie na adres  mariasiwak@interia.eu  za wyjątkiem oferty, umowy, oświadczeń  i  dokumentów
wymienionych w pkt. 8, oraz z zastrzeżeniem ppkt 1.a. - 1.d. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia
przez  Wykonawcę  faktu  otrzymania  każdej  informacji  przekazanej  w  innej  formie  niż  pisemna,  a  na  żądanie
Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.
a) Oświadczenia lub dokumenty, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w

postępowaniu, składane w wyniku wezwania, o którym mowa w pkt 4, oświadczenie Wykonawcy o odmowie
wyrażenia zgody na poprawienie omyłek, o których mowa w art. 87 ust.  2 pkt 3 ustawy Pzp, winny zostać
złożone w formie pisemnej.

b) Zamawiający  dopuszcza  porozumiewanie  się  z  Wykonawcami  drogą  elektroniczną  (adres  e-mail:    z
zastrzeżeniem  pkt.  1.c.  Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  inne  informacje  przekazane  przez
Zamawiającego  drogą  elektroniczną  winny  zostać  niezwłocznie  potwierdzone  przez  Wykonawcę  drogą
elektroniczną. Na żądanie Wykonawcy, Zamawiający potwierdzi drogą elektroniczną fakt otrzymania od niego
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji tą drogą.

c) Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia oraz inne informacje przekazywane drogą  elektroniczną,  winny mieć
postać wiadomości wraz z załącznikiem, tj. skanem lub zdjęciem uprzednio podpisanego oryginału dokumentu.

a) Wyłącznie forma pisemna zastrzeżona jest dla oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 1.a.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na
zadane pytania niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, przekazując
treść pytań i wyjaśnień Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródeł zapytania, pod warunkiem, że



wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu  składania ofert.  Jeżeli  wniosek o wyjaśnienie  treści  SIWZ wpłynie  po upływie terminu,  o
którym mowa w zdaniu poprzednim, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Pytania należy kierować na adres:      mariasiwak@interia.eu 

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą
należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
4. W  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może,  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  zmienić  treść
niniejszej  SIWZ.  Zmiana  może  wynikać  z  pytań  zadanych  przez  Wykonawców,  jak  i  z  własnej  inicjatywy
Zamawiającego.
5. W przypadku dokonania wyjaśnienia lub zmiany niniejszej SIWZ, o których mowa w pkt 2 i 4, termin składania ofert
zostanie ustalony zgodnie z art. 12a i art. 38 ustawy Pzp. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg
terminu składania wniosków o wyjaśnienie SIWZ.

6. Wyjaśnienia, o których mowa w pkt 2 oraz informacje, o których mowa w pkt 4 i 5 zostaną zamieszczone na stronie
internetowej, na której jest udostępniana niniejsza SIWZ.

7. Zamawiający wyznacza, jako osobę uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami:

w sprawach związanych z procedurą postępowania:

 Maria Siwak    tel. 606 974 512 ; mariasiwak@interi a.eu

Część VIII - Wymagania dotycz ące wadium

Nie przewiduje się wnoszenia wadium.

Część IX - Termin zwi ązania ofert ą

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z
tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 1, o
oznaczony okres nie dłuższy niż 60 dni. 

3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

4.  W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

Część X - Opis sposobu przygotowania ofert

1. Zadaniem  do wykonania są prace inżynieryjne sanitarne- budowa sieci wewnętrznej wodociągowej.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedn ą ofert ę na zadanie.
Treść oferty musi odpowiadać treści siwz

3.  Ofert ę stanowi wypełniony formularz Oferta,  (Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ).    



4. Wraz z Ofert ą należy zło żyć:

a) Oświadczenia  wymagane postanowieniami Części VI pkt I ppkt 2 SIWZ według wzoru 

        załącznika nr 2 oraz nr 3 do SIWZ.

Informacj ę  o  podmiotach,  na  zdolnościach  których  polega  Wykonawca  (w  trybie  art.  22a  ustawy  Pzp)  -
wymaganą postanowieniami Części VI pkt II ppkt 3.6 SIWZ. Informację o podmiotach Wykonawca zamieszcza w
oświadczeniach przygotowanych według wzoru załącznika nr 2 oraz nr 3 do SIWZ.

b) Zobowi ązanie innych podmiotów  wymagane postanowieniami Części VI pkt I ppkt 3 siwz, w przypadku gdy
wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celi  potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, według wzoru załącznika nr 4 do nin. siwz.

c) Pełnomocnictwo,  w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, w przypadku podpisania oferty oraz
poświadczenia  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  dokumentów  przez  osobę  niewymienioną  w  dokumencie
rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy.

            Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza  powierzy ć  podwykonawcom  z podaniem firm
podwykonawców (w przypadku realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców),

5. Oferta, oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie

       Załączników niniejszej SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i
wierszy.

6.  Oferta  powinna  być  podpisana  przez osobę  upoważnioną  do reprezentowania  Wykonawcy,  zgodnie  z  formą
reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej
Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy
7. Oferta, oświadczenia i dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim , w formie pisemnej zapewniającej
pełną czytelność treści.

8.  Wszelkie  zmiany w treści  oferty  i  załączników do oferty,  w szczególności  każde przerobienie,  przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc muszą być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę - w
przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

9. Oferta oraz oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu z 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich  może  żądać  Zamawiający  od  Wykonawcy,  dotyczące  Wykonawcy  i  innych  podmiotów,  na  których
zdolnościach  lub sytuacji  polega Wykonawca na  zasadach określonych  w art.  22a ustawy  Pzp  oraz dotyczące
podwykonawców, składane s ą w oryginale.

10. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

11.  Strony oferty powinny być  trwale ze sobą  połączone i  kolejno ponumerowane.  W treści  oferty powinna być
umieszczona informacja o ilości stron.

12.  W  przypadku,  gdyby  oferta,  oświadczenia  lub  dokumenty  zawierały  informacje  stanowiące  tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie
budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa
oraz  wykazać,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Informacje  te  powinny  być
umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem
ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości
podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofercie.

13. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić w jednym egzemplarzu. Ofertę należy umieścić
w  zamkniętym  opakowaniu,  uniemożliwiającym  odczytanie  jego  zawartości  bez  uszkodzenia  tego  opakowania.
Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego



 na adres:

                        PZD  ROD  „КWIATY POLSKIE” koło Metalowiec

                                      25-563 Kielce  ul. Zagna ńska

i opatrzone napisem:

OFERTA
Przetarg nieograniczony:  Budowa wewn ętrznej sieci wodoci ągowej na terenie    

      ROD  „КWIATY POLSKIE”koło Metalowiec”

                                          w Kielcac h przy ul. Zagna ńkiej

Nie otwiera ć przed  08.08.2018 r. do godz. 10: 15

14.  Wymagania  określone  w pkt  11 -  13 nie  stanowią  o  treści  oferty  i  ich niespełnienie  nie  będzie skutkować
odrzuceniem oferty;  wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć  z  niezachowania tych wymagań  będą
obciążały Wykonawcę.

15. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać
ofertę w następujący sposób:
a) Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty, podpisane przez osobę/osoby upoważnione do

reprezentacji Wykonawcy powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem nieważności, przed
upływem terminu składania ofert.

b) Oświadczenia powinny być opakowane i opisane (w przypadku wycofania oferty bez określenia „Nie otwierać
przed dniem   08.08.2018 r.") tak jak oferta,

a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA" albo 
„WYCOFANIE".

c) Oferta wycofana z zachowaniem powyższych wymagań zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy 

Część XI - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofer t

1. Oferty nale ży składa ć dnia: 8.08.2018r.  o godz. 10:00 w świetlicy ROD „KWIATY POLSKIE” koło
Metalowiec w Kielcach przy ul. Zagna ńskiej. 

2. Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę złożoną po terminie składania ofert.

3. Publiczne otwarcie  ofert  przez  Komisj ę  przetargow ą  nast ąpi  dnia 8.08.2018r.  o  godz.  10:15  w
siedzibie Zamawiaj ącego- świetlicy ROD „KWIATY POLSKIE” koło Metalowiec w Kie lcach przy 

ul. Zagna ńskiej. 

4. Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 3. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego oferta jest 
otwierana a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków płatności zawarte w ofertach.

7. Po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące :
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;



b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach.

8. W przypadku, gdy wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 (Część VI pkt I
nin. SIWZ), oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
(Część  VI  pkt  II  nin.  siwz),  lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia  lub  dokumenty  są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą  wskazane  przez
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do
udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia  lub  udzielenia  wyjaśnień  oferta  wykonawcy  podlega  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby
unieważnienie postępowania.

9. Jeżeli  Wykonawca  nie  złożył  wymaganych  pełnomocnictw  albo  złożył  wadliwe  pełnomocnictwa,
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji dot. złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem
art. 87 ust. 1a i 2 ustawy Pzp dokonywanie jakichkolwiek zmian jej treści.

11. Zamawiający  poprawi  w  tekście  oferty  oczywiste  omyłki  pisarskie  oraz  omyłki  rachunkowe,  z
uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych  dokonanych  poprawek,  inne  omyłki  polegające  na
niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając
o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 87 ust.2 ustawy Pzp).

Część XII - Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty ma obejmować  całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty
towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia
oraz  uwzględniać  wszystkie  elementy  związane  z  prawidłową,  terminową  realizacją  przedmiotu
zamówienia i odbiorem robót.

Cena oferty stanowi ć będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności:

a) wartość robót określoną w oparciu o niniejszą SWIZ i jej załączniki;

b)  koszty, które wykonawca pokryje we własnym zakresie, w szczególności:

• urządzenia (zorganizowania) i szczególnego zabezpieczenia i oznakowania terenu robót oraz 
odpowiedniego zabezpieczenia narzędzi i urządzeń, dozoru placu budowy, strzeżenia mienia i 
zachowania warunków bezpieczeństwa (p-poż, bhp, itp.), 2. urządzenia zaplecza sanitarnego, 
magazynowego i socjalnego dla pracowników, lokalizację należy uzgodnić z kierownictwem obiektu

• organizacji tymczasowego składowiska odpadów, gruzu, śmieci, lokalizację należy uzgodnić z 
kierownictwem obiektu

• utrzymania w czystości terenu budowy, ciągów komunikacyjnych w obrębie budowy oraz dróg i 
chodników przylegających do terenu budowy, a także innych, z których Wykonawca korzysta lub 
które uległy zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia robót,

• ubezpieczenia budowy, robót i własnej odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji 
przedmiotu zamówienia,

• wykonania robót tymczasowych nie wykazanych w przedmiarach, a niezbędnych do wykonania robót
podstawowych, także innych elementów, których wykonanie wykonawca przewiduje;

• zapewnienia wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, 
doświadczenie i przygotowanie zawodowe oraz szkolenia,

• wykonywania badań pomiarów, prób, regulacji, rozruchów, odbiorów, itp.
• odtworzenia (naprawy) uszkodzonych dróg dojazdowych i przyległych terenów w przypadku 



pogorszenia ich stanu w związku z realizacją zamówienia,
• załadunku, transportu i składowania gruzu, śmieci, odpadów, itp.,
• prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu 

zamówienia (m.in. zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczenie ich ilości i ich negatywnego 
oddziaływania na ludzi i środowisko, zapewnienie ich odzysku oraz prawidłowego unieszkodliwiania).

• prowadzenia robót w sposób uwzględniający ochronę zdrowia i życia ludzi, a także środowiska, w 
szczególności: ochronę gleby, roślin  i stanu akustycznego środowiska oraz w sposób 
zabezpieczający przed awariami lub incydentami środowiskowymi.

             Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony  
             środowiska na terenie budowy i terenie przyległym do budowy

• dostarczenia instrukcji obsługi zamontowanych urządzeń, a także innych dokumentów związanych z 
ich użytkowaniem (np. kart gwarancyjnych, instrukcji obsługi itp.) - w języku polskim,

• przeszkolenia personelu w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń
• dokonywania przeglądów w okresie gwarancji i rękojmi
• likwidacji i uporządkowania terenu budowy, przywrócenia do stanu z dnia przejęcia miejsc zajętych    

w związku z realizacją robót oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót 
objętych zamówieniem,

c) wszelkie obciążenia o charakterze publicznoprawnym związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 
w szczególności podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z właściwych przepisów. Stawkę 
podatku VAT należy przyjąć odpowiednio do zapisów ustawy o podatku VAT.

3.Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej postawie kalkulacji 
ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie wykonawca.

4. Cena oferty brutto, tj. łącznie z podatkiem VAT, winna być podana w złotych polskich, liczbowo i 
słownie, z VAT-em oraz oddzielnie należy podać % podatku VAT .

Na formularzu „Oferta" należy podać cenę brutto za wykonanie całości zamówienia w zadaniu tj. łącznie z
podatkiem VAT (cyfrowo i słownie) oraz oddzielnie stawki podatku VAT w procentach (%)/.

Wykonawca uwzględni w cenie oferty wszystkie czynności i prace, które będą niezbędne do należytego 
wykonania przedmiotu zamówienia.

Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej 
(PLN).

Część XIII - Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie si ę kierował przy
wyborze oferty, znaczenie tych kryteriów i sposób o ceny ofert

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosował będzie następujące kryteria oraz wagi do 
tych kryteriów:

o cena wykonania zamówienia - waga  90%
o okres gwarancji                      - waga  10%

2. Ocena ofert będzie dokonywana wg poniższej zasady:

      Kryterium cena wykonania zamówienia X1
Oferta z najni ższą ceną ze wszystkich ofert nie odrzuconych otrzyma 90 punktów procentowych.
Oferty proponujące ceny wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru:

cena najniższej oferty



X1 = ............................................ x 100 x znaczenie (90%)
cena oferty ocenianej

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium okres gwarancji X2

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje najdłu ższy (tj. 60 miesięcy i więcej) okres gwarancji , licząc
od daty ostatecznego (końcowego) odbioru wszystkich robót objętych umową, otrzyma 10 punktów
procentowych.

Oferty proponujące terminy krótsze  (ale  nie  krótsze  niż  36  miesięcy),  otrzymają  proporcjonalnie
mniej punktów, wyliczonych wg wzoru:

Okres gwarancji wskazany przez Wykonawcę    
(min. 36 miesięcy)

X2 = ................................................................................... x 100 x znaczenie (10%)
                                                        60 miesięcy

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

− w przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, oferta otrzyma liczbę
punktów za  maksymalnie 60 miesięcy,  tj.  10 pkt,  natomiast zaoferowany przez Wykonawcę
okres  gwarancji  zostanie  przyjęty  do  umowy  w  sprawie  zamówienia  –  jako  obowiązujący
Wykonawcę, zgodnie ze złożoną deklaracją,

− brak  deklaracji  okresu  gwarancji  w  formularzu  ofertowym,  bądź  jego  określenie  poniżej
wymaganego minimum, tj. 36 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 89
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

3.  Najkorzystniejsz ą  będzie  oferta,  która  otrzyma  ł ącznie  najwi ększą  ilo ść  punktów
procentowych obliczonych wg poni ższego wzoru

                                                          X = X1  + X 2

  
3.  Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej
ofert  przedstawia  taki  sam  bilans  ceny i  innych  kryteriów  oceny ofert,  Zamawiający  spośród  tych  ofert
wybierze ofertę  z  niższą  ceną,  a jeżeli  zostały złożone oferty o takiej  samej cenie, Zamawiający wezwie
Wykonawców,  którzy  złożyli  te  oferty,  do  złożenia  w  terminie  określonym  przez  Zamawiającego  ofert
dodatkowych.

Część XIV - Informacje o formalno ściach po wyborze oferty

   a) Po wyborze oferty Zamawiający dokona formalności zgodnie z art. 92 ust. 1 punkt 1) do 3) i punkt 7)
oraz ust. 1a, 2 i 3 ustawy Pzp.

    b) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający wskaże miejsce i termin podpisania umowy
zgodnie z zasadami określonymi w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.



   c) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może
wybrać  ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i
oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy
Pzp.
    d) W przypadku unieważnienia nin. postępowania Zamawiający dokona czynności określonych w art. 93 
ust. 3 ustawy Pzp.

Część XV - Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale żytego wykonania 
umowy

Nie przewiduje się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Część XVI - Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej    
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wymagania Zamawiającego dotyczące warunków gwarancji (dla całości zamówienia):

       Minimalne wymagania dotyczące gwarancji Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane 

roboty, w tym użyte materiały oraz na dostarczone i zamontowane urządzenia na okres nie krótszy niż 

36 miesi ęcy  oraz rękojmi za wady fizyczne robót i użyte materiały oraz dostarczone i zamontowane 

urządzenia na okres nie krótszy niż 60 miesi ęcy.

Część XVII - Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,  jeżeli  ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań
poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
                         a) określenia warunków udziału w postępowaniu,
                         b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
                         c) odrzucenia oferty odwołującego,
                         d) opisu przedmiotu zamówienia,
                         e) wyboru najkorzystniejszej oferty
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 do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej
albo  w  postaci  elektronicznej,  opatrzone  odpowiednio  własnoręcznym  podpisem  albo  kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
7.       Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu w terminie i na zasadach określonych w art. 180
ust. 5 ustawy Pzp.



8.      Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest
on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2
ustawy Pzp.
9.       Zgodnie z treścią art. 182 ustawy Pzp odwołanie wnosi się w terminie:
                a) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego     

                 wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp - zdanie         
                 drugie, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

b) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień  Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - wobec treści ogłoszenia o zamówieniu
oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
c)   5  dni  od  dnia,  w  którym  powzięto  lub  przy  zachowaniu  należytej  staranności  można  było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia - wobec czynności
innych niż określone w pkt a i b powyżej.

10.    W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
11.     Szczegółowe zasady dotyczące odwołania i postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne
przepisy Działu VI ustawy Pzp.

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  SIWZ  mają  zastosowanie  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Część XVIII - Inne wymagania

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na
powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 36a ust.2 ustawy Pzp

Część XIX – Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ustawy 1 i 2 rozporz ądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi ązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia d yrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz.Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1) dalej RODO Zamawiaj ący informuje , że:

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z 
niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

•odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art.8 oraz art. 96 ust. Pzp;

•Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego dane te 
zostały przekazane, a po tym czasie- przez okres a także w zakresieprzewidzianym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa;

• Obwiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;



•W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

Kielce, lipiec 2018 r.

Załączniki:

Spis załączników do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1       Formularz Oferta

ZAŁĄCZNIK NR  2      Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (w trybie art. 25a ust. 1  
                                    ustawy Pzp)
ZAŁĄCZNIK NR 3       Oświadczenie dotyczące braku postaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (w trybie art. 25a
                                    ust. 1 ustawy Pzp)
ZAŁĄCZNIK NR 4       Zobowiązanie innego podmiotu (w trybie art. 22a ust. 2 ustawy Pzp)

ZAŁĄCZNIK NR 5      Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (w trybie art. 24 ust 
                                   11 ustawy Pzp)
ZAŁĄCZNIK NR 6       Wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 7      Projekt budowlano-wykonawczy

ZAŁĄCZNIK NR 8       Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

ZAŁĄCZNIK NR 9       Przedmiar robót – dokument pomocniczy do sporządzenia oferty


