Zamawiający:
GMINA MIASTO BOGUSZÓW- GORCE
adres: PL. Odrodzenia 1
58 – 370 Boguszów-Gorce
tel. / fax. 74/ 8449 311/ 74 8449 165
www.boguszow-gorce.pl

Numer nadany sprawie przez Zamawiającego: WIM.271.09.2015
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 01.07.2015r. pod nr 161728 - 2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
wyłonienie wykonawcy robót budowlanych poniżej kwoty 5 186 000 Euro pn.:

Wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej w kompleksie sportowym
przy ul. Bema w Boguszowie-Gorcach w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Modernizacja
nawierzchni boiska przy ul. Bema w Boguszowie-Gorcach

Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45- 23- 61- 19- 7 naprawa boisk sportowych
45- 23- 61- 10- 4 wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych
39- 29- 33- 00- 5 sztuczna trawa

Zatwierdzono

Data i podpis
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Część I
Postanowienia ogólne
1. Informacje o Zamawiającym.

Gmina Miasto Boguszów-Gorce
Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce
tel. 74/ 84 49 311, fax 74 /84 49 165
e-mail : sekretariat@boguszow-gorce.pl

2.

3.

4.

5.

godziny pracy:
poniedziałek-czwartek 7:30 – 15:30
wtorek: 7.30 – 17.00 , piątek 7:30 – 14:30
adres strony internetowej: www.boguszow-gorce.pl
Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami.
Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest p. Urszula Gajewska – procedura udzielenia
zamówienia publicznego
p. Grzegorz Warszczuk- zagadnienia merytoryczne związane z przedmiotem zamówienia publicznego
Podstawa prawna.
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zmian.) - w sprawach nieuregulowanych
Ustawą, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z
1964r. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy.
Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu.
Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie
Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej specyfikacji.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferty częściowe, wariantowe, uzupełniające, podwykonawstwo, aukcja elektroniczna.
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających,
4) Podwykonawstwo możliwe jest w każdym zakresie.
5) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
6. Pisemność postępowania.
1)Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami jest do pobrania ze strony
internetowej Zamawiającego: www. bip.boguszow-gorce.pl
Uwaga! Wykonawcy powinni na bieżąco monitorować informacje, oświadczenia i dokumenty
zamieszczane przez zamawiającego na stronie internetowej, z której pobrali SIWZ w celu
sprawdzenie czy w niniejszym postępowaniu nie pojawiły się nowe okoliczności mające wpływ na
prowadzone postępowanie.
2)Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania przetargowego
między Zamawiającym, a Wykonawcami, którym wydał SIWZ będą przekazywane za pomocą
faksu oraz zamieszczone na stronie internetowej. Na życzenie stron będą one niezwłocznie
potwierdzone.
Część II
Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany nawierzchni boiska
piłkarskiego z trawy syntetycznej w kompleksie sportowym przy ul. Bema w Boguszowie-Gorcach
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realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja nawierzchni boiska przy ul. Bema w
Boguszowie-Gorcach”.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje m.in. wykonanie:
2.1. Demontaż bramek,
2.2. Usunięcie trawy syntetycznej boiska do piłki nożnej o całkowitych wymiarach (z pasami wybiegów) - 30x62
m wraz zasypkami,
2.3. Usunięcie warstwy z miału i kruszywa kamiennego o łącznej gr. ok 6 cm,
2.4. Uzupełnienie warstwy klinującej z kruszywa kamiennego (fr.0÷31,5mm) do uzyskania rzędnych
zgodnych z projektem pierwotnym oraz zagęszczenie do Is=1,0,
2.5. Wykonanie warstwy wyrównującej z miału kamiennego (fr. 1÷4mm) - gr. 4cm
(zgodnie z pierwotnym projektem) z profilowaniem spadków wg projektu pierwotnego,
2.6. Rozłożenie trawy syntetycznej z wypełnieniem przestrzeni suchym i sortowanym piaskiem kwarcowym
co do frakcji zgodnym z wymaganiami producenta trawy syntetycznej oraz granulatem gumowym
SBR co do frakcji zgodnym z wymaganiami producenta trawy syntetycznej. O ile producent trawy nie
wskaże frakcji granulatu gumowego należy zastosować fr. 1,5÷2,5mm,
2.7. Wykonanie linii boiska przez wklejenie trawy o innym kolorze np. białym,
2.8. Montaż bramek,

oraz wszystkie inne prace wskazane w dokumentacji projektowej.
Zamawiający oświadcza, że:

•

jest właścicielem terenu na którym zrealizowany zostanie przedmiot zamówienia, a administratorem
obiektu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach.

• roboty mogą być prowadzone przy czynnym obiekcie.
3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określają:
1) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
2) dokumentacja projektowa - projekt techniczny
4. Zaleca się, by każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia
uwarunkowań terenu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem robót i prac będących
przedmiotem niniejszego postępowania, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji
koniecznych i przydatnych do wyceny.
Wszystkie obowiązki i wymagania zawarte są w projekcie umowy dołączonym do SIWZ,(zał .nr 8)
5. Dodatkowe informacje Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:
1)

We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano
pochodzenie materiałów i urządzeń, dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych,
tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego
dokumentacji, służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych
parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy
uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami,

2)

Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją i wszelkie wątpliwości wyjaśnić na etapie
przygotowywania oferty.

6. Wymagany termin realizacji zamówienia: pomiędzy 14.08-15.09.2015 r., przy czym realizacja robót ma
być zakończona w ciągu 14 dni od daty przekazania Wykonawcy placu budowy, lecz nie później niż do
15.09.2015 r.
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Część III
Warunki oraz dokumenty wymagane od Wykonawcy
Opis warunków udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków
oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
I. Brak podstaw do wykluczenia
O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp.
Informacje i formalności konieczne do dokonania spełnienia w/w warunku:
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawcy zobowiązani są
przedłożyć:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp- załącznik nr 2
Uwaga!: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie, o
którym mowa, musi złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie.

2)

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeśli 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 pzp, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
Uwaga!: Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokument, o którym
mowa musi złożyć każdy z Wykonawców – oddzielnie.

3)

Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub oświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
Uwaga!: Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokument, o którym
mowa, musi złożyć każdy z Wykonawców – oddzielnie.

4)

Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu,
Uwaga!: Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokument, o którym
mowa, musi złożyć każdy z Wykonawców – oddzielnie.
2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy pzp mają miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego, albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności
tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1pkt 5-8 , 10 i 11 ustawy pzp, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w
miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń- zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
(zamiast dokumentów wymienionych w cz.III.I.1 pkt. 2), 3), 4), przedkłada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
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a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, albo, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty, o których mowa powinny
być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięce przed upływem terminu składania ofert.
c) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 a) i b), 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. Dokument lub dokumenty winny być
wystawione w terminach, jak w pkt.3 a) i 3b)
d) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
e)
Dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie, składane są w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym
przez Wykonawcę. Pozostałe dokumenty z punktu 3 d) i 3 e) SIWZ Wykonawca, który ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa w formie i treści w nim określonej.
4. Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 w związku z art. 24b ustawy pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.
Nr 50, poz.331 z późn.zm.)- zał.nr 7.
Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w punkcie I części III SIWZ, składane są w formie oryginału lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych
dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą
brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający, żąda od Wykonawcy przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. I .1.
6. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zamawiający, w
celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla
należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów żąda od Wykonawcy :
1) przedstawienia pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia ( zał.nr 6), obejmującego w
szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
e)
7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te
podmioty.
8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
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wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co
do jej prawdziwości.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie
nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art.9 ust.3 ustawy pzp.
Wymagane dokumenty Wykonawca składa zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz.231). Z treści załączonych dokumentów
musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
II. Wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1
pkt 1-4 pzp- załącznik nr 3.
Uwaga!: Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym
mowa, może być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną oddzielnie (jedynie
w sytuacji, jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie, albo może być złożone wspólnie,
lecz w takim wypadku oświadczenie musi być złożone i podpisane przez pełnomocnika lub przez osoby
reprezentujące wszystkich wykonawców.
3.

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Nie dotyczy

4. Posiadanie wiedzy i doświadczenia. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy
zobowiązani są przedłożyć odpowiednie dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o
udzielenie zamówienia, oceniane będą łącznie posiadana wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w
tym okresie, minimum dwie roboty budowlane o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem
zamówienia, polegające na budowie/przebudowie/remoncie boiska sportowego o nawierzchni z trawy
syntetycznej, każde o powierzchni min. 1 800 m², w których zakres wchodziło między innymi ułożenie
trawy syntetycznej -załącznik nr 4, wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót,
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Wykonawca jako dowody przedkłada poświadczenia lub inne dokumenty (np. protokół odbioru robót, listy
referencyjne itp.). Z dokumentów tych powinno jednoznacznie wynikać, że zamówienie publiczne zostało
wykonane w sposób poprawny i zadawalający zamawiającego, zgodnie z umową, w terminie, w sposób
należyty.
Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa wyżej, jest zobowiązany pisemnie do uzasadnienia braku możliwości
uzyskania oświadczenia oraz wykazać obiektywne przyczyny uniemożliwiające uzyskania go.
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W przypadku, gdy roboty budowlane wskazane w wykazie wykonanych robót zostały wcześniej
wykonane na rzecz zamawiającego - Gminy Miasto Boguszów-Gorce, wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania wymienionych wyżej dowodów.
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz robót budowlanych lub dowody, o których mowa wyżej budzą
wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie
zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do
właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie
dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.
Dla wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik
według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania.
Uwaga!: Sytuacja, w której Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu(ów)
winien złożyć w szczególności pisemne zobowiązanie tego podmiotu(ów) do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, na zasadach określonych
w pkt.I.6.1). W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie
zamówienia, oceniane będą łącznie wiedza i doświadczenie. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie
w formule spełnia-nie spełnia.
5.

Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
niniejszego zamówienia.

1) W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć odpowiednie
dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem:
a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie pracami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że
osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – załącznik nr 5,
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub ma możliwość
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
Kierownik Budowy - osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.2014.1278) lub im odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, posiadająca minimalne doświadczenie- 5 lat (od dnia uzyskania
uprawnień) w kierowaniu lub nadzorowaniu robót, oraz pełniąca funkcję kierownika budowy na co
najmniej dwóch zadaniach polegających na budowie/przebudowie/remoncie boiska sportowego o
nawierzchni z trawy syntetycznej, każde o powierzchni min. 1 800 m ²
Uwaga!: Sytuacja, w której Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia
innego podmiotu (ów) winien złożyć w szczególności pisemne zobowiązanie tego podmiotu (ów) do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia, na zasadach określonych w pkt.I.6.1). W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub
więcej wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniane będą łącznie potencjał techniczny i osoby
zdolne do wykonania niniejszego zamówienia. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie w formule
spełnia-nie spełnia.
b) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena sposobu dokonywania oceny spełniania
tego warunku: Nie dotyczy

7

6. Sytuacja ekonomiczna i finansowa.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny. Ocena sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Nie
dotyczy
7. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga od wykonawcy zatrudnienia ponad 50% osób
niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
8. Sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany
wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których
mowa powyżej i braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których
mowa w art. 24 ust.1 pzp,
2) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,
3) Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ustawy
pzp,
4) Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach niniejszej SIWZ. Z treści załączonych
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/warunki Wykonawca spełnił.
Uzupełnienie/wyjaśnienie wymaganych dokumentów jest możliwe w trybie art. 26 ust. 3 i 4
Ustawy pzp.
Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z
postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
9. Zasady składania oferty wspólnej przez formę organizacyjną typu konsorcjum.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum). W
takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W takim
przypadku Wykonawca do oferty musi dołączyć następujące dokumenty:
1) Oświadczenie członków konsorcjum o ich odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania,
2) Pismo o powołaniu pełnomocnika konsorcjum, czyli członka konsorcjum wyznaczonego do
kontaktów z Zamawiającym i mającego pełnomocnictwo ogólne do składania oświadczeń w
imieniu członków konsorcjum oraz do złożenia oferty i podpisania umowy w imieniu konsorcjum
w sprawie zamówienia publicznego,
3) W razie pełnienia czynności przekraczający zwykły zarząd, pełnomocnik konsorcjum
zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu pełnomocnictwa szczegółowego, w którym
to uwidoczni, że jest uprawniony do podejmowania takiej czynności.
4) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie
dokumentów dotyczących każdego z tych Wykonawców są poświadczane za zgodność
z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego dany dokument dotyczy ( w przypadku kopii
Wykazu robót, na które składają się doświadczenia dwóch lub więcej Wykonawców kopia
Wykazu musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez tych Wykonawców, których
doświadczenia zawarte są w Wykazie, chyba, że inny podmiot ustanowił do tych czynności
pełnomocnika.
6) W przypadku podmiotów, na których polega Wykonawca wskazując spełnienie warunków,
o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, tj. polega na zasobach tych podmiotów, kopie
dokumentów dotyczące tych podmiotów są poświadczane „za zgodność z oryginałem” przez te
podmioty, chyba, że taki podmiot ustanowił do tych czynności pełnomocnika. W tym wypadku do
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oferty należy złożyć oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię potwierdzoną przez mocodawcę lub
notariusza.
10.
Podwykonawstwo.
1) Zasady dotyczące podwykonawstwa :
a) Zamawiający nie zastrzega, że Wykonawca ma obowiązek osobistego wykonania kluczowych części
zamówienia. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale
podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w Formularzu Oferty)
zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom lub podania przez
Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
b) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia;
2) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których
niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:
a) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu umowę określającą zakres robót i ich
wartość lub projekt takiej umowy zawierającej określenie wynagrodzenia podwykonawcy, jaką ma
zamiar zawrzeć z podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający uzna to za konieczne, Wykonawca
zobowiązany będzie także do przedłożenia projektu lub części dokumentacji dotyczącej wykonania
robót objętych umową z podwykonawcą,
b) W umowach zawieranych z podwykonawcami Wykonawca jest zobowiązany umieszczać
następujące zapisy:
- oświadczenie, że podwykonawca zapoznał się z treścią umowy (wraz z ewentualnymi aneksami)
zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, akceptuje jej postanowienia i nie wnosi
zastrzeżeń,
- oświadczenie, że podwykonawca będzie realizował umowę podwykonawstwa wyłącznie w zakresie
zgodnym z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
- oświadczenie, że podwykonawca nie dokona cesji, nie ustanowi prawa zastawu, oraz nie obciąży w
jakikolwiek inny sposób prawami osób trzecich żadnej części robót budowlanych, usług lub dostaw,
- oświadczenie, że podwykonawca nie przeniesie na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z
umowy podwykonawstwa na osobę trzecią bez zgody udzielonej na piśmie łącznie przez
Zamawiającego i Wykonawcę,
- postanowienie, że Wykonawca zapewni terminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.
11. Forma składania dokumentów przetargowych.
1) Wszystkie dokumenty wykazy i oświadczenia winny być złożone w formie pisemnej i mają
stanowić załączniki do oferty przetargowej. W przypadku, gdy jakakolwiek część nie dotyczy
Wykonawcy, wpisuje on:„ nie dotyczy”
2) Wszystkie dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez Wykonawcę lub
upełnomocnionych przedstawicieli. Mogą one być przedstawione w formie oryginału lub kopii
poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub upełnomocnionych
przedstawicieli Wykonawcy.
3) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu są
jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być
udostępniane innym uczestnikom postępowania.
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Część IV
Ceny ofertowe, waluta ofert, wynagrodzenie, wadium
Wykonawca określi cenę ofertową (koszt) za wykonanie całości zamówienia: netto i brutto.
Cena ofertowa ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego i powinna zawierać łączną wycenę
wszystkich elementów niniejszej roboty budowlanej.
3. Podstawą obliczenia ceny ryczałtowej jest: Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, inne dokumenty wynikające z SIWZ i wytyczne
określone w niniejszej SIWZ, w projekcie umowy oraz ustalenia wykonawcy wynikające z wizji
lokalnej na placu budowy.
4. Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku
od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).
5. W całkowitej cenie ofertowej obejmującej całość zamówienia mają być zawarte wszelkie koszty
i składniki związane z zamówieniem, które można było przewidzieć w terminie opracowywania
oferty do czasu jej złożenia. Ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę mają być
wliczone w cenę ofertową.Wynagrodzenie winno ponadto zawierać koszty: ubezpieczenia terenu
budowy, wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, porządkowych,
wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą
likwidacją, dozorowania budowy,wywozu i składowania materiałów rozbiórkowych, zapewnienia
bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń, koszty wynikające z konieczności zapobieżenia awarii oraz
inne koszty wynikające z umowy w formie pisemnej. Wszelkie prace lub czynności nieopisane
w dokumentach, o których mowa w Cz.II pkt 6 niniejszej SIWZ, a niezbędne dla właściwego
i kompletnego wykonania przedmiotu umowy, traktowane są jako oczywiste i winny być
uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym określonym w złożonej ofercie.
6. Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej, do dwóch miejsc po przecinku.
7. W razie wystąpienia tzw. oczywistej omyłki zamawiający poprawi ją w trybie art. 87 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
8. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby zapłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
9. Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymaga
wniesienia wadium w wysokości 5000 PLN. Wadium może być wnoszone w formach
określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
Wadium w pieniądzu wyłącznie w formie przelewu należy wnieść przed upływem terminu
składania ofert na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP S.A. o/Wałbrzych nr 05 1020 5095
0000 5402 0011 4231 z zaznaczeniem Wadium przetargowe – „Wymiana nawierzchni boiska
piłkarskiego z trawy syntetycznej w kompleksie sportowym przy ul. Bema w Boguszowie-Gorcach
1.
2.

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja nawierzchni boiska przy ul. Bema w
Boguszowie-Gorcach” . Do oferty proszę dołączyć dowód uiszczenia wadium (kopia przelewu).
Wadium w innej postaci niż pieniądz należy złożyć, jako depozyt w Urzędzie Miejskim w
Boguszowie - Gorcach w pokoju nr 201, za potwierdzeniem złożenia depozytu. Kopię złożonego
dokumentu należy dołączyć do oferty przetargowej.
Gwarancje przedkładane, jako zabezpieczenie kwoty wadium przetargowego powinny zawierać w
swojej treści:
 określenie przedmiotu przetargu,
 określenie beneficjenta gwarancji,
 sumę gwarancyjną (kwotę zobowiązania objętego gwarancja),
 nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty kwoty wadium w przypadku, gdy
zaistnieją przesłanki do realizacji zobowiązania (zakres gwarancji),
 termin ważności gwarancji (nie może być krótszy niż termin związania ofertą),
 termin wejścia w życie gwarancji (najpóźniej musi to być dzień składania ofert),
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Wadia towarzyszące ofertom, które nie zostaną wybrane, będą zwrócone niezwłocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty. Wykonawca, który będzie wybrany, wadium będzie zwrócone po podpisaniu
umowy i dostarczeniu przez Wykonawcę wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia należytego
wykonania umowy. Utrata wniesionego przez Wykonawcę wadium może nastąpić w przypadkach, o
których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.
Część V
KRYTERIA WYBORU I OCENY OFERT
1. Kryteria wyboru ofert
1.1. Spośród ofert nieodrzuconych przez Zamawiającego, wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi na
podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Cena (C) - 98%
okres gwarancji (G) - 2%
Oferty nieodrzucone, będą oceniane według ww. kryteriów, w następujący sposób:
1.2 Kryterium cena – 98%: Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 90
punktów, a pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie
ze wzorem:
najniższa oferowana cena
C = ------------------------------------------- ×100×98%
cena oferty badanej
gdzie:
C – wartość punktowa badanej oferty
1.3. Kryterium okres gwarancji – 2 %. Oferta, w zależności od zadeklarowanego czasu gwarancji
otrzyma następującą liczbę punktów:
a) 36 miesięcy – 0 pkt
b) 48 miesięcy – 1 pkt
c) 60 miesięcy - 2 pkt
1.4. Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach oceny ofert określonych
w pkt. 1.2 i 1.3, obliczona według wzoru:
O=C+G
gdzie:
O – ostateczna wartość punktowa badanej oferty
C – wartość punktowa badanej oferty za kryterium cena
G – wartość punktowa badanej oferty za kryterium okres gwarancji
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2. Sposób oceny ofert
2.1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z wymaganiami SIWZ.
2.2. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans punktowy w wyniku oceny według wskaza nych w pkt. 1.2 i 1.3. kryteriów oceny ofert po zsumowaniu punktów zgodnie z pkt 1.4., Zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną, zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy.
2.3. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu, a jego
oferta uzyska najwyższą ocenę punktową „O” z zastrzeżeniem treści pkt 2.2 powyżej.
Część VI
Tryb i zasady wyboru oferty najkorzystniejszej
1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta
Boguszowa-Gorc.
2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe
lub inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym fakcie wykonawcę,
którego oferta została poprawiona (zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp).
Część VII
Dokumentacja przetargowa
1. Zawartość dokumentacji przetargowej.
1) formularz ofertowy wg załączonego wzoru (wzór – załącznik nr 1 ),
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 Pzp (wzór – załącznik nr 2),
3) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych z art.22 ust.1 pkt 1- 4 Pzp (wzór załącznik nr 3)
4) wykaz wykonanych robót (wzór – załącznik nr 4),
5) wykaz osób (wzór – załącznik nr 5),
6) pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego- ( wzór- załącznik nr 6)
7) informacja o braku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej (wzór – załącznik nr 7),
8) wzór umowy- (wzór- załącznik nr 8)
9) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
10) dokumentacja projektowa - projekt budowlany (wykonawczy),
2. Sposób udzielania wyjaśnień dokumentów przetargowych.
1) Wykonawca może zwrócić się na adres Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień związanych z
dokumentacją przetargową. Odpowiedzi Zamawiającego zostaną przesłane do wszystkich
uczestników postępowania przetargowego i umieszczone na stronie internetowej wraz z treścią
pytania, lecz bez identyfikacji jego źródła.
2) Zamawiający zobowiązany jest do odpowiedzi na wszelkie pytania wykonawców dotyczące
niniejszego postępowania, pod waruniem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
3) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający umieści na
stronie internetowej i prześle niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ.
4) Nie przewiduje się zorganizowania zebrania Zamawiającego z Wykonawcami.
3. Dokumenty składające się na ofertę.
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) Wypełniony formularz ofertowy- załącznik nr 1,
2) Wykazy i oświadczenia, informacje- załączniki nr: 2,3,4,5,6,7,
3) Zaakceptowany – parafowany projekt umowy- załącznik nr 8,
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4. Wymogi formalne.
1) Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający
nie dopuszcza składania ofert w innym języku,
2) Formularze oferty i wszystkie dokumenty (również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach)
muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez
osobę (-y) upoważnioną (-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy
określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy
organizacyjnej,
3) Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie
przez Wykonawcę lub osoby przez niego upoważnione,
4) Załączniki i dokumenty należy sporządzić wg wzorów SIWZ.
5. Opakowanie oferty.
Wykonawca powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej.
Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana według poniższego wzoru:
< DOKŁADNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO>
<ZAMÓWIENIE NA < PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA>
NIE OTWIERAĆ PRZED < TERMIN OTWARCIA OFERT>
Koperta wewnętrzna, poza oznakowaniem jak wyżej, musi być opisana nazwą i adresem Wykonawcy.
W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby – wszystkie podmioty
składające ofertę wspólną z zaznaczeniem pełnomocnika konsorcjum.
6. Koszt przygotowania oferty.
1) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie
od wyniku postępowania przetargowego, za wyjątkiem okoliczności przewidzianych w ustawie
Prawo zamówień publicznych.
2) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć
termin związania ofertą. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może tylko raz, co
najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy niż 60 dni.
Część VIII
Zasady składania i otwarcia ofert
1. Miejsce i termin składania oferty.
2.
Oferty należy składać w siedzibie: Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach., Pl. Odrodzenia 1,
58-370 Boguszów-Gorce, pok. Nr 105 w terminie do dnia: 17 lipca 2015r. do godz. 10.00.
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
3. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie: Urząd Miejski w Boguszowie- Gorcach, Pl. Odrodzenia 1,
58-370 Boguszów-Gorce, pok. Nr 101 w dniu: 17 lipca 2015r. o godz. 10.15
4. Publiczne otwarcie ofert.
1) Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W
przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert Zamawiający prześle mu informację z
otwarcia ofert (na pisemny wniosek Wykonawcy).
2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
3) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) Wykonawcy, adres (siedzibę) i cenę
ofertową.
5. Zmiana i wycofanie oferty.
1) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wprowadzić zmiany, poprawki,
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modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty w formie pisemnej.
2) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i
formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą zawierały dodatkowe
oznaczenia „ZMIANA/ WYCOFANIE”. Wykonawca nie może wycofać oferty, dokonać zmian po
upływie ostatecznego terminu składania ofert.
3) W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie
weźmie udziału w postępowaniu.

1.
2.
3.

4.

Część IX
Wybór Wykonawcy
Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i
kryteria określone w SIWZ. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą.
O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie
zamówienia publicznego , zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Pzp.
Unieważnienie postępowania:
1) Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacjach
określonych w art. 93 ust. 1 Ustawy Pzp uniemożliwiających zawarcie ważnej umowy w sprawie
zamówienia publicznego,
2)
O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy
ubiegali się o udzielenie zamówienia publicznego wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.
Odrzucenie oferty:
1) Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych, w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp,
2) Z tytułu odrzucenia ofert wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia finansowe w odniesieniu
do Zamawiającego,
3) Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu oferty, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
Część X
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Na podstawie Art. 147 ÷ 151 Prawa zamówień publicznych Zamawiający żąda wniesienia przez
Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej „Zabezpieczenie”), na pokrycie
roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, a także roszczeń z tytułu
gwarancji jakości.
2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny brutto).
3. Zabezpieczenie winno być wniesione w pełnej wartości najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w nw. formach określonych w
art.148 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z
tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości , za wyjątkiem weksla
z poręczeniem wekslowym banku, zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez
Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz zastawu rejestrowego ustanowionego
na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wpłacane będzie przelewem na oprocentowany rachunek
bankowy Zamawiającego tj.: GMINA MIASTO, Pl. Odrodzenia 1 58-370 Boguszów-Gorce PKO BP nr
r-ku: 05 1020 5095 0000 5402 0011 4231,
6. Nie wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia na zasadach określonych w punktach wyżej będzie
stanowiło podstawę do anulowania wyboru i przepadek wadium.
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7. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w następujący sposób:
 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia końcowego odbioru robót
i przyjęcia ich przez Zamawiającego, jako należycie wykonane,
 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni po upływie terminu rękojmi.
8. Zwrot zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu nastąpi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizje bankowe za
dokonane przelewy.
Część XI
Zawarcie umowy
1. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, z zastrzeżeniem art.183 ust.1ustawy pzp, w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty w sposób określony w art. 27
ust. 2 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem szczególnych przypadków określonych w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.
O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi wykonawcę, którego oferta
została uznana za najkorzystniejszą.
2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny (z zastrzeżeniem art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
Część XII
Inne postanowienia
1. Pełna treść projektu umowy znajduje się w Załączniku nr 8 do SIWZ.
2. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej
jednej okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich
wprowadzenia. Zgodnie z art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza
zmiany umowy:
1) w zakresie wynikającym z uregulowań prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy,
wywołujących potrzebę zmiany umowy,
2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy związanych ze zmianą przez ustawodawcę przepisów dotyczących
stawki podatku VAT,
3) zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami
wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zaistnienie warunków faktycznych wpływających na zakres lub
sposób wykonywania przedmiotu umowy,
4) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego
bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody o znacznych rozmiarach,
5) wystąpienie przyczyn, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania postępowania
przetargowego, powodujące konieczność wprowadzenia zmiany postanowień umowy,
6) zmiany terminu realizacji umowy – wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności, z uwzględnieniem postanowień ust. 4. Strona wnioskująca o zmianę zobowiązana jest
wystąpić z wnioskiem na piśmie do drugiej strony. Druga strona zobowiązana jest przedstawić swoje
stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzy-mania wniosku. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy
mogą być dokonywane, pod rygorem nieważności, jedynie w formie pisemnych aneksów podpisanych
przez obie strony.
4. W przypadku zmiany umowy w okolicznościach określonych w ust. 2 pkt 7 i pkt 8 zmiana zostanie
wprowadzona na podstawie pisemnego zawiadomienia dokonanego przez Wykonawcę, pod warunkiem
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spełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w umowie w zapisach dot. podwykonawców.
Zmiana zostanie wprowadzona w terminie określonym w zapisach umowy dot. podwykonawców.
5. Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę postanowień umownych, gdy zaistnieje niemożliwa do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą
żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania
umowy, zgodnie z niniejszą Specyfikacją – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy,
w szczególności terminu realizacji zamówienia.
6. Nieważne są zmiany umowy, jeżeli są niekorzystne dla Zamawiającego, a dla ich uwzględnienia
niezbędna jest zmiana treści oferty przetargowej, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy
i zawarcia umowy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których
nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
7. Zakazuje się zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano
wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem dopuszczonych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i w przedmiotowej umowie. Zamawiającemu przysługuje nieograniczone prawo
wyłączenia albo ograniczenia poszczególnych pozycji z zakresu umowy, równocześnie Wykonawcy nie
przysługuje prawo do ubiegania się o odszkodowanie za ewentualną utratę zysków, a jedynie zwrot
poniesionych nakładów.
8. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie
Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.
9. Nie stanowi zmiany umowy o charakterze „istotnym” w szczególności: zmiana danych związanych
z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, zmiana danych teleadresowych, zmiana osób
wskazanych do kontaktów między Stronami.
10. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust.1 i art.140 ust.3 ustawy
Pzp stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie
przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Część XIII
Środki ochrony prawnej
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcom, a także innym
podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogły
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp.
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec treści SIWZ, środki ochrony prawnej przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Ustawy Pzp.
3. Środkami ochrony prawnej są:
a)
odwołanie,
b)
skarga do sądu.
Odwołanie
1) 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 zapisów Ustawy Pzp.
2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami Ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
4) Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za
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pomocna jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2. Ustawy Pzp.
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.
6) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w Ustawie
Pzp dla tej czynności.
7) Na czynności, o których mowa w ppkt. 6) nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem zapisów art.
180 ust. 2 Ustawy Pzp.
8) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2
Ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób- w przypadku gdy
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust.8 Ustawy Pzp.
9) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej- jeżeli wartość zamówienia jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Ustawy Pzp.
10) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt. 8) i 9) wnosi się terminie 5 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
11) Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej,
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych;
12) Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty –
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, jeżeli
zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia;
13) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ
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 Izbę orzeczenia.
Pozostałe zapisy dotyczące odwołania zawarte są w Dziale VI Rozdział 2 Odwołanie Ustawy Pzp.
Skarga do sądu
1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu.
2) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z
dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy rozdziału 3
Skarga do sądu ustawy Pzp, nie stanowią inaczej.
3) Skargę wnosi się do Sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora
wyznaczonego jest równoznaczne z jego wniesieniem.
4) Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w
terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
5) W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes
Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez
Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks
postępowania cywilnego o prokuratorze.
6) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie
dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
7) W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania
ani występować z nowymi żądaniami.
5)
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Pozostałe zapisy dotyczące skargi do sądu zawarte są w Dziale VI Rozdział 3 Skarga do sądu Ustawy
Pzp.
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