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1.

Znak sprawy: SM/Rewitalizacia /W / ZOLB

Specyfikacia
IstotnŁchWarunkówZamówi enia

(sIWz)

Nazwa oraz adres zamawiającego.

Zamawiaiący: I Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku - Zdroiu
os. Pułaskiego 10,2B-100 Busko Zdrój

I tel.: (+łe; 41 37B-30-35
faks: (+48) 4L378-30-35 (wewn.33)
E-mail: smbuskozdroi@nq.pl
strona internetowa: https://www. smbuskozdroi.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia'

2.1_ Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie ,,PRZETARG
NIEOGRANICZONY" art' 39 ustawy z dnia29 sLycznia2004 r' Prawo zamówień publicznych, (Dz. U.
z2oI7 r. Nr poz. 1579 zpóźn,zmianami) zwanej dalej ustawą. Wartość przedmiotu zamówienia nie
przekracza kwoty o której mowa w art. ]_]_ ust. B ustawy.

2.2 Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art' 24aa usL L ustawy Zamawiający najpierw
dokona oceny oferĘ a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2.3 Zgodnie z art 13 ust L i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201,6/679 z dnia
27 kwietnia 201-6 r. w sprawie ochrony osób ftzycznych w związku zprzetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/wE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danychJ (Dz.Urz. UE L 119 z04'05'2016, str' ].), dalej ,,RoDo'',
informuję, że:

. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnią Mieszkaniowa w Busku -
Zdroju, os. Pułaskiego 70, 28-700 Busko-Zdrój, tel.47 378 3a 35;

. inspektorem ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju jest
Pan Wojciech Paterelg kontakt: smbuskozdroi@nq.pl, tel.47 378 30 35*;

. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust ]' 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. B oraz art' 96 ust' 3 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z20t7 r.poz. L579 i20LB);
. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z arL 97 ust, 1 ustawy Pzp, przez

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres
przechowywania tych danych zgodnie z:',qywcznymi o dofinansowanie ze środków UE;

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

. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomaĘzowany, stosowanie do arL22 RODO;
. posiada Pani/Pan:

na podstawie art. ].5 RoDo prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *';

na podstawie art. 1B RoDo prawo żądania od administratora ograniczenia przetvvarzania

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. ].B ust. 2 RODO
*t<*.
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prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przebł,łarzanie danych osobowych Pani/Pana doLyczących narusza przepisy
RODO;

. nie przysługuje Pani/Panu:
w związku zart. L7 ust. 3 lit. b, d lub e RoDo prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RoDo;
na podstawie art 2L RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, Edyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych iest
art.6ust.llit.cRODO.
* Wyjaśnlenle: lnformacJa w tym zakresle jest wymagana, jeżeli w odnleslenlu do danego adminlstratora lub podmiotu

prz etwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenla lnspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skolzystanie z prawa do sprostowania nle może skutkować zmianą wyniku postępowanla o udzle]enie

zamówlenia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie nlezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać

lntegralnoścl protokołu oraz )ego załączników'
**+ Wyjaśnlenle: prawo do ograniczenia przevwarzania nie ma zastosowania w odnleslenlu do przechowywania, W celu zapewnienla

korzystanla ze środków ochrony prawneJ lub w celu ochrony praw lnnej osoby Flzycznej |ub prawne.j, lub z uwagl na ważne

względy interesu publicznego Unii EuropeJskieJ lub państwa członkowsklego,

3. opis przedmiotu zamówienia.

,,Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej należącej do Spółdzielni
Mieszkanioweiw Busku - Zdroiu" a wtym:

Zadanie Nr 1: Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowei na os. Generała Andersa przy
budynkachnr2i3.

Zadanie Nr 2: Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej na os. orła Białego od strony
południowei budynków nr 2, 75, 16.

3'1 Przedmiotem zamóWienia jest : ,,Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej należqcej do
Spółdzielni Llieszkaniowej w Busku-Zdroju na os. Generała Andersa w Busku - Zdroju przy
budynkach nr 2 i 3 oraz na os. orła Białego w Busku-Zdroju od strony południowej budynków nr 2,
75, 76" realizowanego w ramach Projektu pn.: ,,Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny
miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyine" współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego W ramach Regionalnego Programu operaryjnego Województwa
Świętokrzyskiego na |ata 2O74_2o2o, oś Priorytetowa 6 Rozwój mias! działanie 6'5 Rewitalizacja
obsząrów miejskich i wiejskich.

Realizacja zadania odbywać się będzie na działkach ozn' nr ewid' 40/31', 40/35 w Busku-Zdroju na
os. Generała Andersa, orazna działkach ozn' nr ewid.35/3, 4s/79 w Busku-Zdroju na os. orła Białego
i będzie polegała na urządzeniu terenów zielonych, modernizacji parkingów osiedlowych i montażu
elementów małej architektury w tym: urządzeń siłowni zewnętrznej, wiat śmietnikowych, ustawieniu
ławek i koszy na śmieci.

3.2 Zakres prac obeimuie następuiące roboty budowlane: 
'o Zadanie Nr 1: Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowei na os' Generała Andersa

w Busku - Zdroiu przy budynkach nr 2 i 3:
1) remont istniejących utwardzeń terenu z vvymianą nawierzchni na nawierzchnię z kostki

betonowej
2) rozbudowę utwardzeń stanowiącą miejsca postojowe
3) budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych
4) budowę ścieżek spacerowych
5) wymianę podmurówki w ciągu schodów terenowych na palisadę betonową
6) budowę małej architektury w miejscu publicznym w tym: wiaty śmietnikowej, ławek,

koszy na śmieci
7) budowę instalacji oświetlenia zasilanej z istniejącej linii oświetleniowej
8) budowę przyłączakanalizacji deszczowej
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9) wycinkę istniejących drzew i krzewów będących w kolizji z proiektowanym
zagospodarowaniem oraz wykonanie nowych nasadzeń kompensacyjnych
i u z u p eł n i e ń w zb ci gacających is tn i e j ą c ą zieleń

10J rozbiórkę i przebudowę elementów zagospodarowania terenu, w tym m.in.:
a) rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej parkingu wraz z konstrukcją

podbudowy, która Zostanie wymieniona na nową
b] rozebranie istniejących krawężników, obrzeży
cJ rozebranie schodów terenowych z kostki betonowej które stanowią połączenie obu

części parkingu
d] rozebranie podmurówki w ciągu schodów terenowych
eJ materiały pochodzące z rozbiórki, Wykonawca zuLy|izuje na własny koszt

1'1) pielęgnację gwarancyjną drzew i krzewów - w ciągu 1 roku po odbiorze Końcowym
Robót

1_2J wykonanie i umieszczenie tablic informacyjnych i/ lub tablic pamiątkowych
informujących o źródłach dofinansowania zgodnie z wywcznymi programu w zakresie
promowania projektu ( link do strony internetowej http:/ /v,rww.201.4-2020.rpo-

Zamawiający informuje , Że na realizację przedmiotowego zadania Spółdzielnia
Mieszkaniowa w Busku-Zdroju, jako Partner Gminy Busko-Zdrój uzyskała możliwość
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2074-
2020, oś Priorytetowa 6 Rozwój miast, działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i
wiejskich.
Tablice informacyjne winny zostać umieszczone w trakcie trwania projektu,
a tablice pamiątkowe po jego zakończeniu.

1'3) serwisowanie i przeprowadzanie corocznych przeglądów technicznych urządzeń
objętych zamówieniem w okresie gwarancji, przy czym koszty tych przeglądów
Wykonawca uwzględni w cenie oferty

Zadanie Nr 2z Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowei na os. orła Białego od
strony południowej budynków nr 2, t5, t6:

1) remont istniejących utwardzeń terenu z wymianą nawierzchni na nawierzchnię z kostki
betonowej

2) przebudowę i budowę ścieżek spacerowych
3) budowę małej architektury w miejscu publicznym w tym: urządzen siłowni zewnętrznej,

wiaty śmietnikowej, ławeĘ koszy na śmieci
4) budowę instalacji oświetlenia zasilanej z istniejącej linii oświetleniowej
5] budowę przyłącza kanalizacji deszczowej
6) wycinkę istniejących drzew i krzewów będących w kolizji z projektowanym

zagospodarowaniem oraz wykonanie nowych nasadzeń kompensacyjnych
i uzupełnień wzbogacających istniejącą zieleń

7) rozbiórkę i przebudowę elementów zagospodarowania terenu, w tym m.in':
aJ rozebranie istniejącej nawierzchni betonowej parkingu wraz z konstrukcją

podbudowy, która zostanie wymieniona na nową
bJ rozbiórka lub przełożenie fragmentów istniejącegó układu ścieżek z kostki betonowej

w celu dowiązania ich do projektowanych rzędnych nowego zagospodarowania
terenu

c) rozebranie istniejących krawężników, obrzeŻy
d) transport materiałów pochodzących z rozbiórki tj. płyty ażurowe, kostka betonowa

w miejsce uzgodnione z Zamawiającym, W odległości do 10 km, na swój koszt' Płyty
ażurowe i kostkę betonową pochodzącą z rozbiórki naleŻy przetransportować na
paletach, zabezpieczając ją folią

e) rozbiórka materiałów powinna być przeprowadzona w sposób umożIiwiający ich
ponowne wykorzystanie ( dot materiałów przekazanych ZamawiającemuJ

0 pozostałe elementy, nie przekazane Zamawiającemu, Wykonawca zutylizuje na
własny koszt

Unia Europejska
Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

Strona 3 z 21



WoJEWÓDzTWo
śwtĘrornzysxte

8) pielęgnację gwarancyjną drzew i krzewów - w ciągu 1 roku po odbiorze Końcowym
Robót

9) Wykonanie i umieszczenie tablic informacyjnych i/ lub tablic pamiątkowych
informujących o źródłach dofinansowania zgodnie z Wtycznymi programu w zakresie
promowania projektu ( link do strony internetowej http://v,łww.201'4-2020.rpo-

Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zadania Spółdzielnia
Mieszkaniowa w Busku-Zdroju, jako Partner Gminy Busko_Zdrój uzyskała możliwość
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regiortalnego Programu operacyjnego Wojewódznła Świętokrzyskiego na lata 2074-
2020, oś Priorytetowa 6 Rozwój miast, działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i
wiejskich,
Tablice informacyjne winny zostać umieszczone W trakcie trwania projektu,
a tablice pamiątkowe po jego zakończeniu.

10) serwisowanie i przeprowadzanie corocznych przeglądów technicznych urządzeń
objętych zamówieniem w okresie gwarancji, przy czym koszty tych przeglądów
Wykonawca uwzględni w cenie oferty.

3.3. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w:
3.3.1. dokumentacji projektowej, która stanowi załączniknr 10 SIWZ zawierującej:

proiekt bu dowlano- wykonawczy os. Generała An dersa:
Część l-Dokumentacja formalno - prawna
Część II- Projekt zagospodarowania terenu
Część III- Branża drogowa

- Część IV- Branża elektryczna

- Część V- Branża sanitarna

- proiektbudowlano- wykonawczy os. orła Białego:
Część I- Dokumentacja formalno - prawna
Część lI- Projekt zagospodarowania terenu
Część III- Branża drogowa
Część IV- Branża elektryczna
Część Y - BranŻa sanitarna
specyfikacie techniczne wykonania i odbioru robót budowlanychl

3.3.2.Przedmiary robót - załącznik nr 9 SIWZ.

Załączone do SIWZ przedmiary mają jedynie charakter informaryjny (pomocniczy). Wykonawca
po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do
ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.

3,4,Jeże|i wykonawca stwierdzi, Że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe
lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na
producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że
parametry techniczne tak wskazanych produktów określają vĘ/magane przez Zamawiającego
minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu
umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które
rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w
załącznikach do SIWZ , również dopuszcza się wykazanie normami równoważnymi w stosunku do
tych wskazanych w dokumentacji i sTWiOR' Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania
,,równoważności".

3.5. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
3.6. Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót.
3.7. Wykonywanie robóĘ odbiory częściowe oraz organizację (BHP, p.poż, oraz koordynacja w zakresie

BHP) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy i przepisy.
3.8. Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy Wymaga, aby przez cały okres realizacji robót

wykonawca zatrudniał na umowę o pracę wszystkich pracowników ftzycznych bezpośrednio
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związanych z wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
Ilości pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia okreśIa wykonawca
uwzględniając termin wykonania oraz złożoność dokumentacji projektowej przy czym jeżeli w
opisanym warunku o dysponowaniu osobami zamawiający określił minimalną ilość osób należy taką
ilość zapewnić podczas realizacji zamówienia. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy jest
uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracowników lub wymienić Lych zgłoszonych przed
podpisaniem umowy. Do pracowników podwykonawców zapisy o pracownikach zatrudnionych na
umowę o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio.

3,9. Za|eca się aby wykonawca dokonał wizii lokalnei na terenie przyszĘch robót budowlanych
oraz zd'obył wszelkie informacie, które mogą być konieczne do przygotowania oferĘ z uwagi
na ryczałtowy charakter wynagrodzenia.

4.
ramowei. nie przewiduie aukcii elektronicznei.

5. Zamawiaiący doouszcza składanie ofert częściowych na następuiące zadania:

Zadanie Nr 1: Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej na os. Generała Andersa w Busku -
Zdroju przy budynkach nr 2 i 3.

Zadanie Nr 2: Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej na os. orła Białego od strony
południowej budynków nr 2, L5,1-6'

6. Informacia o przewidywanych zamówieniach. o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ieżeli
zamawiaiący przewiduie udzielenie takich zamówień.

6.I' Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust' 1 pkL 6

PZP

7. oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Kod CPV
45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów
45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej
45233L40-2 - Roboty drogowe
452321'30-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
4s232452-s - Roboty odwadniające
3L527200-B - oświetlenie zewnętrzne
4sL1'27 Lo-l - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45L1,L29I-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

8. Termin wykonania przedmiotu zamówienia oraz okres rękoimi.

8. 1. Termin zakończenia pr ac wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
Zadanie Nr 1: Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej na os.

budynkach nr 2 i 3 - do dnia 30.11.2018 r.
Zadanie Nr 2: Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowbj na os,

południowej budynków nr 2, L5 , L 6 - do dnia 3 0.1 1.20t8 r.

B.2 Wymagane terminy - rękojmi wynosi 60 miesięcy i gwarancji jakości minimum 36 miesięcy na

wykonane roboty budowlane wraz z zainstalowanymi urządzeniami wykonaną infrastrukturą w tym

terenami zielonymi. okres rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane rozpoczyna się od

daty zakończenia robót potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru końcowego

zakończenia robót i biegną równocześnie.

9. określenie warunków udziału w postępowaniu;
9.]' oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:

Generała Andersa przy

orła Białego od strony
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9.LL zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków
zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ,

9.L.2 złożona w Wznaczonym te rm ini e składania ofert'

9.2 o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,którzy złoŻąwraz z ofertą oświadczenia a

wskazany wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni od wezwania, przedłoży
wymagane w SIWZ dokumenty w zakresie:

9.2.1' spełnienia warunków udziału w postępowaniu

9.2.2 braku podstaw do wykluczenia

9.2.3 potwierdzenia spełnienia warunków przedmiotowych

9.3 oświadczenia o którym mowa w pkt. 9.2 należy złożyć na wzorach załącznikach do SIWZ,

załącznik nr 3 w zakresie doLyczącym spełnienia warunków udziału W postępowaniu, załącznik
nr 4 przesłanek wykluczenia z postępowania..

9'3'I Mając na uwadze powyższeZamawiający informuje, że:

a) w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się w składanym oświadczeniu na dostępność
dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii
Europejskiej, Wykonawca powinien wskazać te bazy danych, aby Zamawiający mógł
zapoznać się z dokumentami;

b) w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące w
posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca powinien wnioskować aby Zamawiający
uwzględnił te dokumenty;

w odniesieniu do Wykonawcy który w świetle przesłanek określonych w art' 24 ust. 1' pkt.

13 i 14 oraz L6-2o lub ust. 5 ustawy podlega wykluczeniu, Zamawiający dopuszcza self -
cleaning' W sytuacji zaistnienia podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania -

istnieje możliwość przedstiwieniaprzeztego Wykonawcę dowodów na to, że podjął środki
vvystarczające do wykazania jego rzetelności w Lym, że: 1) naprawił szkodę lub
zadośćuczynił za d,oznaną krzywdę, 2) podjął konkretne środki techniczne, kadrowe,
organizacyjne, odpowiednie do zapobiegania kolejnym przestępstwom lub
nieprawidłowemu postępowaniu; w takim przypadku Żamawiający rozpatrzy dowody
wskazane vłyżej i dokona ich oceny w świetle przesłanek wyk]uczenia Wykonawcy'

Zamawiający zastrzega, iż na dowolnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego może wezwać Wykonawców w trybie art' 26 ust' 2f ustawy do przedłożenia
wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, jeżeli jest to niezbędne do
zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania.

9.4 opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz
braku podstaw do wykluczenia;

9.4.L kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone
wrazz ofertą oświadczenie zgodnie zzałożeniami w pkt. 9'3.

c)

d)
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9.4,2 zdolności technicznej lub zawodowej;

aJ wykonanych robót

Na potwierdzenie niniejszego warunku na\eży złożyć v,lykaz robót budowlanych
rvykonanych 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 szczegóIności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencj e 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;

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca v,rykaże, że w tym okresie
wykonał:

Dla zadania Nr 1

iedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową placów,
parkingów lub ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni z kostki brukowej o wartości
minimum 100 000,00 zł.
DIa zadania Nr 2

iedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową placów,
parkingów lub ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni z kostki brukowej o wartości
minimum 200 000,00 zł'
UWAGA!
W przypadku składania oferĘ na więcei niż iedną część, Wykonawca może wykazać
się iedną robotą na części, na które składa ofertę, ieżeli sumaryczna wartość tei
roboĘ odpowiada sumarycznei wartości opisanych warunków dla poszczególnych
części, no' dla cześci nr 1 i 2 sumarvczna wartość wvkonanei robow to minimum
300 000.00 zł.

Do każdej pozycjiwykazu należy załączyć dowody określające, czy roboLy te zostały
wykonane w sposób należyLy, w szczególności informacji o wm Czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

b] wykazu osób, które będą uczestniczyćw wykonywaniu zamówienia publicznego.

Na potwierdzenie niniejszego Warunku należy złożyć 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 publicznego, a także zakresu

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca v,rykaże, że dysponuje n/w
osobami:
Dla zadania Nr 1

o Kierownikiem budowy posiadaiącym uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specialności konstrukcyino-budowlanei oraz posiadającym

doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, na co najmniej jednej
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inwesĘcji (od rozpoczęcia do zakończenia) związanej z budową lub przebudową lub

rozbudową placów, parkingów lub ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni
z kostki brukowej.

Dla zadania Nr 2

o Kierownikiem budowy posiadaiącym uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specialności konstrukcyino-budowlanei oraz posiadającym

doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, na co najmniej jednej

inwestycji (od rozpoczęcia do zakończenia) związanej z budową lub przebudową lub

rozbudową placów, parkingów lub ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni
z kostki brukowej.

W przypadku składania oferty na więcei niż iedną część Wykonawca może wykazać
się tym samym kierownikiem budowy do dwóch części.

Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy na|eży dołączyć oświadczenie
Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do

właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo
budowlane.

Zgodnie z art 72a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r.

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008 r. ze zm.) przyna|eżność do właściwej
izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTAJ gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu
samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby
samorządu zawoddwego.

9.4.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Na potwierdzenie należy złożyć:

Dla Zadania Nr 1
o Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na Sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego - to jest wykonywaniem robót
budowlanych na kwotę nie mniejszą niż: 100 000,00 PLN.

Dla Zadania Nr 2
. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego - to jest wykonywaniem robót
budowlanych na kwotę nie mniejszą niŻ:2o0 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty na dwie części wartości te podlegaią sumowaniu.

Uwaga 1- Wymogi w zakresie oświadczenia składanegowrazzofertąo udostępnieniu
zasobów ptzez inny podmiot

')'' Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej, lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych'
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z. W odniesieniu do warunków d'otyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty tezrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.

3. W celu oceny' czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych W art. 22a ustawy, będzie dysponował tymi zasobami w stopniu
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący wykonawcę z Lymi podmiotami gwarantuje rzeczywisĘ dostęp do ich zasobów,
zamawiaj ący żąda dokumentów, które określ ają w szczególności:

aJ zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b] sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez v,tykonawcę, przy wykonywaniu

zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia,zrea|izują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą'

eJ Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą
oświadczenie o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w pkt aJ-dJ

orazna wezwanie Zamawiającego dokumenty o których mowa w pkt' 9'4'4,w odniesieniu
do tych podmiotów.

9.4.4 braku podstaw wykluczenia.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Z postępowania o udzielenie
zamówienia, o których mowa w art' 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1' i 8 ustawy, wykonawca
złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz przedłoŻy na wezwanie
Zamawiającego następujące dokumenty i oświadczenia;

a) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustalvy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego 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. t ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. 2017 poz' 1508) lub którego upadłość ogłoszono,

z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez lilavidację majątku upadłego, chyba że sąd' zarządził likwidację jego

majątku w trybie art. 366 usL 1 ustaw5r zdnia28lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j.

Dz.U.Zot7 r. poz. 23ai; - wymagany dokument; odpis z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŻeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencjr, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia na podstawie art.24 ust 5 pkt.1 ustawy;
b) art. 24 ust' 5 pkt 8 ustawy Zamawiający wykluczy Z postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności

podatków - vvymagany dokument; zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego
potwierdzaj ące, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inne dokumenty
potwierdzające, Że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) art' 24 usL 5 pkt B ustawy Zamawiający wykluczy Z postępowania o udzielenie
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zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wymagany dokument : zaświadczenie Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny
dokument potwierdzający, że wykonawca nie za|ega z opłacaniem składek na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca
zawarł porozumienie z właścir,vym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty za|egłych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu'

d) Kolejnym wymaganym dokumentem na potwierdzenie wstępnej kwalifikacji o której
mowa w pkt. b) jest; oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat
Iokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 1'2 sLycznia 799L r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. 22077 r. poz. L7BS)

9.4.5 |eżeli wykonawca ma siedzibę lub mieisce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitei Polskiei zamiast dokumentów, o których mowa pov'lyżej w pkt.9'4'4,
składa odpowiednio, że:

a) nie za\ega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz Z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
Iub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
c) Dokumenty, o których mowa powyŻej w pkt. a) powinny być wystawione nie wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert a w pkt. b) powinny być
wystawione nie wcześnie j niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

d) |eżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt' a) i b), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawCY, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał doLyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. c) stosuje się
odpowiednio.

9'4'6 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o

których mowa w art' 24 ust. I pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o

ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art' 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do
treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynalćżności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przyna|eŻności do tej samej grupy
kapitałowej, dowody potwierdzające,że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowanlu.

9.5 W przypadku wnoszenia oferĘ wspólnei przez dwa lub więcei podmioty gospodarcze
(konsorcia/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo
zamówień publicznych, w tym:

9.5.1 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie
z art.23 ust. 2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy, W związku zpovvyŻszym niezbędne jest przedłożenie
w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu
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uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich
identyfikację.

9.5.2 W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki
podmiotowe o których mowa w pkt. 9.4.2 i9.4'3 podlegają sumowaniu'

9.5.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia w pkt. 9'4'4, 9'4.5 i 9.4'6 wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i
przedłożenia na Wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.

9'6 Zamawiaiący dokona wstępnei oceny spełnienia wymaganych warunków Wykonawcy
którego oferta została naivlyżei oceniona na podstawiezałączonych oświadczeń. Następnie
w wyznaczonym terminie wezwie tego wykonawcę, do złożenia dokumentów
potwierdzaiących informacie w złożony ch oświadczeniach.

9.7 |eżeli dokumenĘ potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w walucie
obcei to zamawiaiący przeliczy Ę wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień,
którego określona wartość się odnosi (np. zakończenie realizacii robót)

Warunki wykluczaiące z udziału w postęnowaniu.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadku nie
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu określonych w pkt. 9.4. oraz
w przypadku nie wykazania braku podstaw do wykluczenia określonego w pkt. 9.4'4 - 9.4.6

Dodatkowe wymagania od Wykonawców.

1'1''1'. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części robót innej firmie (podwykonawcyJ
jest zobowiązany do:

LL.L.L określenia w złożonej ofercie (załącznik 1a do SIWZ) informacji jaka część
przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez podwykonawców z podaniem
jego danych,jeżeli są znane.

LL.7.2. wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za pośrednictwem
podwykonawców i dalszych podwykonawców Zamawiający ureguluje na zasadach
określonych w umowie.

11.1.3. przy rea|izacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy
art.143a do 143d ustawy PZP.

LL.L'Ł. zgłoszenie podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca się powołuje,

zobowiązuje wykonawcę aby ten wraz ze złożoną ofertą złożył oświadczenia i na

wezwanie zamawiającego dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy (oświadczenia i dokumenty są składane na zasadach
określony w SIWZ jak dla wykonawcyJ.

11.1'5' dla podwykonawców zgłoszonych w trakcie realizacji zamówienia na zasoby
których wykonawca się powołuje , zapisy pkt. 11.1'4 stosuje się odpowiednio.

t']'.L'6' jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy

wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub
zr ezy gnow ać z p ow ierzenia wykonania cz ęści zamówie nia p odwyko nawcy.

L'l'.1'.7. powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialności zanależyte wykonanie tego zamówienia
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11'1.8. Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca składał dokumenty lub oświadczenia o
braku podstaw do wykluczenia odnoszące się do podwykonawcy który nie

udostępniłswoich zasobów,

L7'I'9' Za zgodąZamawiającego Wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia zgłosić

nowych podwykonawców do rea|izacji zamówienia jeżeli uzna, że jest to niezbędne

do prawidłowej realizacji zamówienia.

LL.z Do SIWZ załączono istotne postanowienia umowy obowiązującej przy zgłaszaniu
podwykonawców robót budowlanych (załącznik nr 11 do SIWZ). Wykonawca przedkładając do

akceptacji umowę z podwykonawcą jest uprawniony do wprowadzania zmian do istotnych
postanowień w zakresie nieprzekraczającym zobowiązan wynikających z umowy podstawowej na

realizowany przedmiot zamówienia.

!2 Informacie dotyczące warunków składania ofert

1'2'1'. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie

w celu sporządzenia oferty'

LZ.Z. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi W niniejszej
specyfikacji.

12'3 Wykonawca ponosi wszystkie koszty związanezprzygotowaniem i złożeniem oferty.

L3
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

13. 1 oświadczenie woli (oferta) zawiera;

1.

Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem ,,Formularza oferĘ'' _ załącznik nr 1 do SIWZ. Forma
wynagrodzenia ustalona przezZamawiającego zarea|izację przedmiotu zamówienia to RYCZAŁT. Przy
dokonywaniu Wyceny przedmiotu zamówienia na|eŻy uwzględnić łącznie wszystkie dane z anal'izy,

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wnioski
wypływające z zalecanej do przeprowadzenia wizji lokalnej. Sam przedmiar robót nie stanowi podstawy
do wyceny robót do wykonania. Do wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art' 632 Kc'

2 oświadczenia o których mowa w pkt. 9.2 (załącznik nr 3 i 4 SIWZ)

3 oświadczenie o podwykonawcach (załącznlknr 1a SIWZJ

4 Wykaz osób do punktacji (załączniknr 1b SIWZ)

5
Pełnomocnictwo - |eżeli oferta wraz z oświad'czeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty
załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności'

6
Wykonawcy, który polega na zasobach innych podmiotów składa wrazz ofertą oświadczenie podmiotu o

udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w,,Uwaga 1 pkt a) do d)".

7 0ryginał wniesienia wadium jeŻe|izabezpieczenie wadialne zostało wniesione w formie niepieniężnej.

13. 2 DokumenĘ i oświadczenia potwierdzaiące spełnienie warunki podmiotowe - składane na
wezwanie Zamawiaiącego

L Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi

należyte wykonanie tych robót 9.4'2 a) - załącznlk nr 8 SIWZ

2.
Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem 9.4'2

b) - załącznik nr 6 SIWZ
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3
Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzia|ności cywilnej zgodnie z opisanym
warunkiem 9.4.3

x Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Z postępowania na podstawie art.24 ustawy.

4
Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do
wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów (dokumenty te zostały określone w pkt' 9.4'4 ).

5
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z
opisem w pkt.9.4.4.

6. Zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z opisem w pkt' 9.ł.ł.

Zaświadczenie Zakładu Ubezpiecze(t Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie
z opisem w pkt. 9.4.4.

8.
oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia
t2 sLycznia L99L r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z20L7 r'poz. L785) - załączniknr 2 SIWZ.

73.2 Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek wpisana
do oferty cenowej. Nie spełnienie tego Wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferLy'Za
kompletność złożonej oferty, która nie została ponumerowana Zamawiający nie bierze
odpowiedzialności.

13'3 DokumenĘ stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa W rozumieniu przepisów o zwa|czaniu
nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: ,,Dokument
stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa", i muszą być dołączone do oferty lub na wezwanie
w oddzielnej kopercie oznaczoneji ,,Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa";
ponadto wraz z tymi dokumentami na|eży załączyć uzasadnienie w formie opisowej, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

t3.4 Wszystkie dokumenty składane z ofertą i na wezwanie zamawiającego, oprócz
pełnomocnictw, dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia wadialnego,
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenia o braku
podstaw do wykluczenia, oświadczenia o udostępnieniu zasobów przez podmiot trzeci muszą
być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem'' na

każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do

reprezentacji wykonawcy wymienioną W dokumencie rejestracyjnym prowadzonej

działalności gospodarczej] lub pełnomocnika,

Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie'

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie podmiotu trzeciego o udostępnieniu zasobów

musi być złożone w formie oryginału,

13.5 Zamawiający Wymaga by dokumenty składane z ofertą i na wezwanie zamawiającego były
sporządzone w języku polskim. |eżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym
języku Wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski'

1{ Informacia o sposobie porozumiewania się Zamawialącego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

14'1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie,

prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę faksu i
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elektroniczną' Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem lub e-mailem jest

zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania, Adres e-mail i numer faksu został podane w pkt. 1

niniejszej specyfikacji' oferty i dokumenty w tym uzupełniane w trybie art' 26 ust' 3 i 3a

ustawy składa się w formie pisemnej, aw przypadku składania kopii dokumentów muszą one

być potwierdzone zazgodnośćz oryginałem przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy'

Tym samym składanie oferty i dokumentów w tym uzupełnianych w trybie art.26 ust' 3 i 3 a

za pośrednictwem faksu i e-maila uznaje się za nieskuteczne jeżeli w Wznaczonym terminie
nie wpłyną dokumenty w formie pisemnej.

14.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

15 Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami'

15.1 osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający uprawnia:

w godz: - poniedziałek - piątek 8:00 - 14:00,

- p. Agata Zelek (budynek Spółdzielni MieszkaniowejJ, tel' (a1) 378 30 35,

- p. Piotr |endo (budynek Spółdzielni Mieszkaniowej), tel' (41) 378 30 35.

7s.2 Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. wskazanych pov,łyżej

w siedzibie zamawiającego. W ramach informacji telefonicznych zamawiający nie udziela
informacji r,vyjaśniających zapisy SIWZ, telefonicznie udzielane są jedynie informacje o

charakterze organizacyjnym np.; jak można zadać pytanie do prowadzonego postępowania,
czy było zadane pytanie na określony temat i gdzie można znaleźć udzieloną odpowiedź.

16. Termin związania z ofertą.

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.

17. Wvmasania dotvczace wniesienia wadium

17'1 Wadium w wysokości
Dla Zadania Nr 1 - 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)
Dla Zadania Nr 2 - B 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złoĘch 00/100)
należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

17.2 Wadium możebyć wnoszone w jednejlub kilku następujących formach:
L7 '2'L' pieniądzu,

L7'2.2' poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, zwmże poręczenie kasy jest Zawsze poręczeniem pieniężnym;

1.7.2.3. gwarancjach bankowych;

77.2.4. gwarancjachubezpieczeniowych;

77.2.5. poręczeniach udzielanychprzez podmioty, o których mowa w art' 6b ust' 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz' U' z 201-4 r' poz' I80 4 oraz z 20 15 r' poz. 9 7 8 i 12 40).

77 '3. Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty jeżeli wadium zostało
wniesione w formie nie pieniężnej.

17.4. Wadium Wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

Nr rachunku 54 8480 0004 2001 0029 1785 0003

z dopiskiem ,,Wadium" i znak sprawy: SM/Rewitalizacra[W/2OlB
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Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

L7.5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo
zamówień publicznych'

L7.6' Zamawiający zwraca niezwłocznie Wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.

1'7.7' Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przezzamawiającego,

1'7 'B. Zamawiający zatrzymawadium wrazz odsetkami, jeżeli:

17.B.1'. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

L7 '8.2, Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

1'7.8.3. wykonawca wodpowiedzi nawezwanie, o którym mowa w art' 26 ust' 3 i 3a, z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożyŁ oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust' 1', oświadczenia, o
którym mowa w art. 25a ust. ]', pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art' 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

L7 .B.4. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe Z przyczyn
IeŻących po stronie Wykonawcy.

18 Zabezpieczenie należytego wykonaniaumowy:
1B.1. Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia w wysokości 5 o/o ceny ofertowei. Wykonawca
wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej z poniższych form:

18.1.1. pieniądzu;

7B.L2' poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, zLymże zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

18.1.3. gwarancjach bankor,vych;

LB.I.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

18'1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa W art. 6b ust. 5 pkt z
ustawy z dnia 9listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości'

1'8'2 Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art.

148 ust. 2 ustawy.

18.3 Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć
p rze d wygaśnię ci em zob owiązania, które go należyte wyko nanie zab ezpie cza Wyko nawca

tB'4 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy

Zamawiającego.

18.5 W przypadku zabezpieczeń składanych w formie pieniężnej, Zamawiający zwróci 700/o

wartości zŁożonego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia,

natomiast pozostałe 30olo wartości zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu

gwarancji i rękojmi.
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19. Opis sposobu przygotowania ofert.

L9.7. oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności

1'9'2. W ofercie na|eży określić przedmiot zamówienia w sposób zgodny z wymaganiami
określonych w SIWZ.

L9.3. ofertę na|eży złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący

zachowanie poufności jej treści orazzabezpieczającejjej nienaruszalność do terminu otwarcia
ofert.

1'9.4. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

,,Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej należącei do Spółdzielni Mieszkaniowei w Busku-
Zdroiu na os. Generała Andersa w Busku - Zdroiu przy budynkach nr 2 i3 oraz na os. orła Białego

w Busku-Zdroiu od strony południowei budynków nr 2,15,7.6"
,,Nie otwierać przed oz.o8.?,o18 r. godz. 10:15''.

19.5. W przypadku braku ww. informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed vvyznaczonym terminem
otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w
trakcie sesji otwarcia ofert.

20. Mieisce i termin składania ofert.

20.1.Ofertę na|eży złożyć w siedzibie Zamawiającego - W Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku -

Zdroju, os. Pułaskiego 10, pok' Nr 4 (Sekretariat) w terminie do dnia 02.08.2018 r. do godz.
10:00.

20.Z. ofertazłoŻona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

21. Mieisce i termin otwarcia ofert

27.L oferLy zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego - w Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku - Zdroju,
os. Pułaskiego 10 pokój nr 7 fświetlica) w dniu 02.08.2oL8 r. o godz. 10:15.

2L'2Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert'

2]'.3 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje doLyczące:

- kwo ty, jaką zamierza przeznaczyć na sfi nans owanie zam ówi enia;

- firm oraz adresów wykonawców,którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach;

Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie wymienionych informacji
składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej'

22. Sposób obliczenia ceny oferty

22'I Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty Z

uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz
ewentualnych upustów i rabatów. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia na|eży
uwzględnić wszystkie dane z analizy przedmiaru robót, dokumentacji technicznej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wnioski wypływające z zalecanej do
przeprowadzania wizji lokalnej w terenie. Przedmiar robót jest uzupełnieniem przedmiotu
zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie
zamówienia.
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22'2 W związku z powyższym cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do
zrea|izowania zamówienia z uwzględnieniem ryzyka Wykonawcy, W tym także opłaĘ
związane z kosztem robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu
technologicznego niezbędnego do wykonania robót, koszt nakładów, prac i robót
nieprzewidzianych, a niezbędnych do wykonania zamówienia oraz wszystkie inne koszty,
które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia w zakresie opisanym w
dokumentacji i SIWZ.

22'3 Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego
miejsca po przecinku.

22.4 |eżeli w zaoferowanej cenie są towary których nabycie prowadzi do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
(VAT) to wykonawca wrazz ofertą składa o tym informację wskazując nazwę(rodzaj) towaru
Iub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Niezłożenie przez Wykonawcę informacii będzie oznaczało, że taki obowiązek nie
powstaie

22.5 W okolicznościach o których mowa w pkt. 22.4 zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza
do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek roz|iczyć zgodnie zLymi
przepisami.

22.6 W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu komisja dokona
oceny ofert na podstawie kryterium:

Nr kryt. Znaczenie

1 Cena brutto 6Oo/o

2 Wydłużony okres udzielonei gwarancii iakości 3Oo/o

3
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacii
zamówienia

t0Vo

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do Ęch kryteriów może uzyskać maksimum t00 pkt.

22.7 Punkty przyznawane za kryteria będą liczone Wg następujących wzorów:

l.p.
',''Zńaczenic",
piocentowel

.].liiytcrluń,,,

,::,1 . :.., a: a: ' .. - ,

1

Cena brutto

Liczbapunktów = Cn/Cb x 60

gdzie:

- Cn - najniższa cena spośród wszystkich ofert nie

60 o/o 60 pkt
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odrzuconych

- Cb - cena oferty badanej

- 60 wskaźnik stały

2

ZaWdłużonony okresu udzielonej gwarancji jakości na

wykonanie przedmiotu zamówienia

Za udzielenie gwarancji jakości na okres:
poniżej 36 miesięcy, oferta zostanie odrzucona
. 36 miesięcy, wykonawca otrzyma- 0 pkt.
. 48 miesięcy, wykonawca otrzyma - 15 pkt
. 60 miesięcy, wykonawca otrzyma - 30 pkt.
Informacie należv wskazać w Formularzu ofertowvm.

300/o 30 pkt

3

Doświadczenie osób wŻnaczonych do realizacii
zamówienia

Ocena w tym kryterium zostanie dokonana następująco:
Kierownikbudowy
Posiadający doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika
bu d owy p rzy i nwesty cjach związany ch z bu d ową lub
przebudową lub rozbudową placów, parkingów lub ciągów
pieszo-rowerowych o nawierzchni z kostki brukowej w
ilości:

jednej inwestycji - 0 pkt.

Dwóch i więcej - 10 pkt.

Informacię należy wskazać w Załączniku 1 b do
Formularza ofertowego.

Nie złożenie powyższych informacji, bqdź nie wskazanie
inwesĘcji, na których nabyte zostało doświadczenie
skutkowało będzie nie przyznaniem punktów w
nlniejszym kryterium oceny oferL

I0o/o 10 pkt

22.8 Zamawiający w odniesieniu do wykonawcy który otrzymał największą ilość punktów wezwie w
ustawowym terminie d,o złożenia dokumentów w zakresie nie podlegania wykluczeniu oraz
spełnienia warunków udziału W postępowaniu. Potwierdzenie dokumentami wskazanych
okoliczności będzie stanowić podstawę dokonania wyboru oferty tego wykonawcy.

23 Informacia o formalnościach' iakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

23.1 wytonawca zobowiązany jest przedłoŻyćw celu zawarcia umowy:

23.1''7. Kopie stosownych uprawnień budowlanych wtaz z aktualnymi zaświadczeniami
o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli wobec wskazanej
osoby powstaje taki obowiązek (ważne na dzień otwarcia ofert),

23'7.2' Listę pracowników własnych i podwykonawców wykonujących bezpośrednio roboty
budowlane [nie dotyczy osób nadzorujących) wtaz z oświadczeniem, że okazane do
wglądu kopie umów o pracę osób wymienionych na tei liście są zgodne zprawdą,

23.I'3' Umocowanie do podpisania umowy jeżeli takie umocowanie nie r,vynika z treści
złożonej oferty.

23.7.4. Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną. (Ceny poszczególnych pozycji
kosztorysu muszą być cenami rynkowymi' Nie dopuszczalnym jest przenoszenia
ciężaru finansowego realizowanej inwestycji z okresu innego niż zakres robót jest
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Wykonywany (późniejszego lub końcowego na okres początkowy], Zamawiający ma
prawo do weryfikacji złożonego kosztorysu na każdym etapie realizacji umowy i
żądania jego poprawienia do cen rynkowych w przypadku pozycji spornych do
wysokości maksymalnych cen SEKoCENBUD.

23.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani
przyjąć następującą formę prawną: umowa konsorcjum. W tym celu przed podpisaniem
umowy o niniejsze zamówienie, są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne
porozumienie (umowę)'

24. Istotne dla stron postanowienia' które zostaną wprowadzone do treści zawieranei umowy w

zamawiaiącv wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach.

określa wzór umowy stanowiący załączniknr 7 do SIWZ.

25' Zamawiaiący dopuszcza zmianę zawartei umowy w nastęnuiących okolicznościach:
1. Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących okolicznościach;

1] na wniosek Wykonawcy, za zgodąZamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być
dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko
w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca
przedstawia projekt zamienny uzgodniony z projektantem zawierający opis proponowanych
zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiającego który korzysta z opinii inspektora nadzoru.

2) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązan
technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych, a

następnie dostarcza dokumentację na te roboty.
3] konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji

W sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego

zzasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.
4) konieczność zrea|izowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązafl technicznych lub

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a zmiany te uniemożliwią
przekazanie obiektu do użytkowania.

5] Konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie
zoStaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji,

6] W przypadku, gdy określone w pkt. 2 zmiany spowodują Wzrost kosztów, roboty te będą

traktowane jako dodatkowe i Zamawiający sporządzi aneks na wykonanie robót
dodatkowych.

7) Rozliczenie robót zamiennych o których mowa w pkt' 1] - 5) następuje w oparciu o czynniki
cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku
w kosztorysie ofertowym cen materiałów lub urządzeń przyjmuje się za prawidłowe średnie

ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. świętokrzyskiego lub

udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z hurtowni z Ęmi
materiałami.

8) Zmiany wynagrodzenia wskazanego w umowie w przypadku zlecenia robót dodatkowych

Iub wystąpienia okoliczności skutkujących zmianą wynagrodzenia na warunkach

określonych w art'L44 ust. 1 pkt.6 ustawy

2. Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku;

1] Rezygnacji z części zakresu robót do wykonania
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2) Braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w dokumentacji
projektowej

3) Modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub
powtarzający ch za roboty zaniechane

4) Jeżeli wartość robót zamiennych będzie mniejsza od podstawowych.

5) Zmniejszenie wynagrodzenia o którym mowa w pkt' 7) - 4) następuje w oparciu o

kosztorys ofertowy.
3. Zmianaterminunastąpiwnastępującychokolicznościach;

t) Zmianaterminu przewidzianego na zakończenie robót, tj.:

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:
- działania siły v,lyŻszej [np' klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej

bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót;
- warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku, uniemożliwiające

prowadzenie robót budowlanych (będą brane pod uwagę ostatnie dwa lata wstecz);

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót o czas niezbędny do ich usunięcia.

c) przestojów i opóźnień zawinionych przezZamawiającego,
d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo

zachowania należytej staranności,
e) wykopalisk archeologicznych lub niewypałów uniemożliwiających wykonanie dalszych robót

D Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności;
- przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji

decyzji,zezwd'eńitp.
- odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwo|en, uzgodnień na

skutek błędów w dokumentacji projektowej.

c] Skrócenie terminu realizacji zakresów częściowych oraz terminu końcowego.

+. Zmiany materiałowe, dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiałów i urządzett
przedstawionych w ofercie pod warunkiem,żei
a) spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i

konserwację wykonanego przedmiotu umowy;
b) wynikają z aktualizacji rozwiązan z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany

obowiązujących przepisów (następca zmienianego materiału lub urządzenia],
cJ Zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjęĘch

w ofercie w przypadku wycofania lub niedostępność na rynku materiału lub urządzenia
oferowanego.

d) zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych
w ofercie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod warunkiem iż niniejsza zmiana
nie powoduje zmiany ceny ofertowej.

5. Dokonanie zamiany kierownika budowy frobót) na osobę o kwalifikacjach wymaganych w SIWZ
oraz zmianę osób zatrudnionych na umowę o pracę'

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, poza zapisami ustawy, które przed
wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy, z vvyłączeniem
postanowień określonych w ust' 2, gdzie podjęcie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie
wymaga akceptacj i Wykonawcy.

26.
udzielenie zamówienia.

Wykonawcom oraz inńym osobom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisóW ustawy, przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej
Izby odwoławczej na zasadach określonych w dziale Vl ustawy dla postępowań o wartości mniejszej
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od kwoty o której mowa w arL11 ust 8 ustawy. Na orzeczenie lzby stronom oraz uczestnikom

postępowania odwoławczego plzysługuje skarga do sądu.

Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować

zamawiającego o niezgodnej z pruepisami ustawy czynności podjętej Iub czynności zaniechanej do

której był zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacii (SIWZ).

Załącznik nr: L Formularz oferty
Załącznik nr: 1a oświadczenie o podwykonawcach
Załącznik nr: 1b Wy|<az osób do punkacji
Załączniknr:.Z oświadczenieoniezaleganiu
Załącznik nr: 3 oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załączniknr: 4 oświadczeniewykonawcydotprzesłanekwykluczenia
Załącznik nr: 5 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr: 6 Wykaz osób które będą uczestniczyćw wykonywaniu zamówienia

Załączniknr:7 Wzórumowy
Załącznik nr: 8 Wykaz robót budowlanych
Załącznik nr: 9 Przedmiar
Załącznik nr: 10 Dokumentacja projektowa
Załącznik nr: 11 Istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo

Busko-Zdrój, lipiec 20L8 r.
ZATwlERDZAM
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