Szamotuły, 8 października 2018 r.

SPECYFIKACJA
Istotnych Warunków Zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego

pn.:

„Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej,
zlokalizowanych w Szamotułach przy ul. B. Chrobrego 8B”
(nr sprawy: PZPPP-Sz-P.2.2018)

Zatwierdzam:
Anna Kozyra – Dyrektor

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – Prawo zamówień publicznych.

I. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579, ze zm.), zwana w dalszej treści ustawą, lub uPzp.

II. Tryb postępowania:
Zamówienia udziela się w trybie przetargu nieograniczonego.

III. Zamawiający:
Powiat Szamotulski
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach
ul. B. Chrobrego 4a, 64-500 Szamotuły
www.bip.ppp.powiat-szamotuly.pl
faks: +48 61 2921564
e-mail: pppszamotuly@poczta.onet.pl
godz. do kontaktu: poniedziałek – piątek od 8:00 do 15:00.
Regon: 301189154, NIP: 7872093967

IV. Przedmiot zamówienia:
Nazwa nadana zamówieniu: „Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji
sanitarnej, zlokalizowanych w Szamotułach przy ul. B. Chrobrego 8B”
Dokumentację techniczną (OPZ) wykonała Pracownia Projektów Instalacji Sanitarnych,
ul. Św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno.
Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej z uwagi na ryczałtowy charakter
wynagrodzenia. Brak dokonania wizji odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przedmiary, rysunki
wykonawcze, profile i schematy, zwane dalej OPZ. Wszystkie załączniki do SIWZ – OPZ –
opublikowane są na stronie Zamawiającego.
Zamawiający zapłaci za wystawioną przez Wykonawcę fakturę końcową w ciągu 21 dni
od jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze. Zamawiający ustala wynagrodzenie ryczałtowe.
Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie
wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm.) oraz ustawy o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, ze zm.) oraz innych przepisów, o ile mają
zastosowanie.
Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy
wymienione w projekcie umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku
wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem
podawanych warunków ich wprowadzenia:
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1) zmiany ceny w zakresie wysokości stawki podatku VAT, jeżeli zostanie ogłoszona
ustawowa jej zmiana - nie wymaga się sporządzenia aneksu,
2) przedłużenie terminu wykonania umowy, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego
terminu stanowi konsekwencję:
a) konieczności wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych,
b) przyczyn zależnych od Zamawiającego, organów administracji, innych osób lub
podmiotów, za których działania nie odpowiada Wykonawca,
c) siły wyższej,
d) warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których
określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków
atmosferycznych,
e) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczególności
przebiegiem urządzeń podziemnych, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych),
archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od przyjętych w dokumentacji
projektowej tj. np.: wyższy poziom wody gruntowej, inny przebieg urządzenia
podziemnego, podziemna komora, której nie ma w planach itp.),
f) przedłużającej się procedury przetargowej, w szczególności wskutek postępowania
odwoławczego lub skargowego,
W powyższych przypadkach termin wykonania umowy może ulec odpowiedniej
zmianie - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem
profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć takiej zmiany.
3) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy;
4) Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń
na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne i jakościowe
lub o wyższych parametrach niż określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy.
Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów
budowy lub eksploatacji, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych
i jakościowych robót. Za wykonanie robót zamiennych Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie w wysokości obliczonej zgodnie z zasadami ustalonymi w § 13 ust. 4.
Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiającego pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym
zgłoszeniem przez wykonawcę zakresu robót zamiennych.
5) Wykonawca może wystąpić z wnioskiem, o zmianę, na piśmie, nie później niż w terminie
7 dni od zaistnienia powyższych okoliczności.
6) W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – jeżeli dotyczy ona podmiotu,
na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust.
2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, 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;
7) zawsze dopuszczalne są zmiany nieistotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 5 uPzp oraz
zmiany dopuszczalne w trybie przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1-6 uPzp.
jednakże nie stanowi to obowiązku, z którego Wykonawca mógłby wnosić roszczenie
wobec Zamawiającego.
Zgodnie z art. 29 ust. 3 uPzp wykonawca lub podwykonawca winien dysponować minimum
2 osobami zatrudnionymi w wymiarze pełnego etatu na podstawie umowy
o pracę, które będą wykonywać pracę w sposób kreślony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w zakresie: robotnik budowlany (1 os.), kierowca (1 os.)
Wykonawca lub podwykonawca w ciągu 4 dni od podpisania umowy w niniejszym
przedmiocie, winien złożyć stosownej treści oświadczenie.
Zamawiający zastrzega prawo do weryfikacji sposobu zatrudnienia ww. osób poprzez
wezwanie Wykonawcy lub podwykonawcy do złożenia odpowiednio oświadczenia oraz
poprzez bezpośrednie rozmowy z osobami wykonującymi roboty.
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W przypadku wykonywania ww. czynności przez osoby niezatrudnione zgodnie z art. 22 § 1
KP Zamawiający nałoży kary umowne w wysokości 1500 zł za każdy ujawniony przypadek.
W przypadku stwierdzenia, pomimo wezwania, że osoby wykonujące roboty nie są
zatrudnione zgodnie z SIWZ, Zamawiający zastrzega możliwość natychmiastowego
rozwiązania umowy z winy wykonawcy.
W przypadku użycia w załącznikach do niniejszej SIWZ nazw materiałów, producentów czy
znaków towarowych, należy je traktować, jako przykładowe, mające na celu
doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny
i jakościowy. Ilekroć SIWZ wskazuje znak towarowy materiału, patent lub pochodzenie,
Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał, produkt, wyrób
czy urządzenie, spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości
użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy
europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszących te normy.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych
państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy
europejskie oraz norm, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp przy opisie
przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności:
− Polskie Normy;
− Polskie aprobaty techniczne;
− Polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót
budowlanych oraz wykorzystania dostaw;
− Krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu
budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, ze zm.).
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania
równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Materiały, wyroby,
rozwiązania techniczne, urządzenia itp., do wykonania zamówienia należy przyjmować
w kategorii i jakości nie niższej (równoważne) niż te wskazane w SIWZ i załącznikach do niej.
Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania
zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia
równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach
wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym
staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie
wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane
przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy,
usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem
wynikającym z ustawy Pzp, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający
Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów
z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert
zawierających produkty równoważne
Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za
właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 992, ze zm.). Wywóz odpadów budowlanych i ich
utylizacja odbywa się na kosz Wykonawcy.
Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę na cały przedmiot zamówienia wynosi
minimum 36 miesięcy od dnia odbioru robót bez uwag (podlega ocenie w kryteriach
oceny ofert). Okres rękojmi będzie równy okresowi gwarancji udzielonej przez Wykonawcę
w ofercie (podlega ocenie w kryteriach oceny ofert).
Standardy jakościowe określono w dokumentacji projektowej i STWiOR stanowiących
załączniki do niniejszej SIWZ.
CPV: 45231300-8, 45231110-9
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V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Nie dopuszcza
się składania ofert wariantowych, zamiennych. Nie przewiduje się udzielania
zamówień w trybie przepisu art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.

VI. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2018 r. (podlega ocenie w kryteriach oceny
ofert).

VII. Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie wyłącznie art. 24 ust. 1
pkt 12-23 uPzp; Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub
nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia;
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a,
art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
(Dz. U. poz. 553, z późn. zm.5)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności;
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne
i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na
podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie
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usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane
tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych;
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz.
184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt.
16-21 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie
stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu nie stosuje się, jeżeli wobec
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem
sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym
wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli
zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna
ww. dowody za wystarczające.
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca samodzielnie lub jeden
z konsorcjantów lub inny podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub
zawodowych polega Wykonawca (doświadczenie ww. podmiotów nie sumuje
się) wykaże oraz załączy dowody, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną
polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie przyłączy
wodociągowych i kanalizacji sanitarnej o wartości łącznej minimum 50.000 zł
brutto; Dowodami są referencje wystawione przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty;
b) o zamówienie może ubiegać się wykonawca dysponujący min. 1 osobą –
kierownikiem budowy, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadającą uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca
1994r Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm.) do kierowania
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robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń, posiadającą minimum 3 – letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji
kierownika budowy lub robót tej branży; Wymagane w tym przypadku
doświadczenie należy liczyć do upływu terminu składania ofert. Zamawiający
wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie
obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018
r., poz. 1202, z późn. zm.), wraz rozporządzeniami wykonawczymi; rozumie przez
to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na
podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich
przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy
nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub
określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach
przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2016 r., poz. 65, ze zm.)
Zgodnie z art. 22a uPz 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
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając oryginał
zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie
przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 13–22. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe ww.
podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do
osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże spełnianie
wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych.
4. Ocena spełnienia warunków dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń
i dokumentów wymienionych w SIWZ zgodnie z kryterium: spełnia - nie spełnia.
Niespełnienie ww. warunków będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania.
5. Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp zamawiający najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu. Powyższy przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku
prawnego art. 56 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE, w świetle którego w procedurach
otwartych instytucje zamawiające mogą podjąć decyzję o rozpatrzeniu ofert przed
sprawdzeniem, że nie ma podstaw wykluczenia, i przed weryfikacją spełnienia kryteriów
kwalifikacji. Nawiązując do powyższego Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie
dokonuje podmiotowej oceny wszystkich wykonawców (ocena spełniania warunków
udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia), nie badając nawet
wszystkich wstępnych oświadczeń wykonawców. W pierwszej kolejności dokonuje
Zamawiający oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy
Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie
w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza
(uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej
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wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia
dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.
Uwaga: Wykonawcy mogą składać wszystkie wykazy, informacje czy oświadczenia także
na własnych drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane według schematu
druków załączonych do niniejszej specyfikacji.
Uwaga: Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
poświadcza za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, które jego dotyczą.
Uwaga: Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu,
Zamawiający
oceniał
będzie
na
podstawie
wymaganych
oświadczeń
i dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie: spełnia –
nie spełnia. Niespełnienie chociażby jednego z postawionych warunków udziału
spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
Uwaga: W przypadku przedstawienia przez wykonawcę, w celu wykazania spełniania
warunków, dokumentów, w których występuje waluta inna niż polska, w celu jej
przeliczenia stosowany będzie:
− średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej,
− średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem opublikowania
ogłoszenia jest sobota.

VIII. Wymagane oświadczenia i dokumenty.
Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.
Wykonawcy składają dokumenty i oświadczenia na zasadach określonych ustawą – Pzp,
w szczególności zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126)
1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie – zał. nr 5a i 5b do SIWZ. W przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – oświadczenie składają
wszyscy ci Wykonawcy. Oświadczenie musi potwierdzać spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2. Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają z wypisów lub odpisów, wymaga się złożenia
odpowiednio upoważnienia wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania
składającego (składających) ofertę w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
3. Formularz ofertowy.
4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp, Wykonawca zobowiązany jest
do przekazania Zamawiającemu w formie oryginału w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp.
Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Zał. do SIWZ. W przypadku gdy wykonawca
nie należy do żadnej grupy kapitałowej, Zamawiający dopuszcza złożenie
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do żadnej grupy kapitałowej
wraz z ofertą. (Opinia: Urząd Zamówień Publicznych, www.uzp.gov.pl)
5. (Dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne)
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólną albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w oryginale lub notarialnie
poświadczonej kopii. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do
wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Ponadto –
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6.

7.

8.

9.

zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać kopii umowy podmiotów
występujących wspólnie w postępowaniu.
Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, może
załączyć do oferty wypełniony i podpisany załącznik do SIWZ oraz wykazać,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz odpowiednio wpiąć dokumenty, których
treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa np. w nieprzejrzyste folie, w sposób
uniemożliwiający bezpośrednie odczytanie treści. Brak wypełnienia ww. obowiązków
skutkować może jawnością całej oferty.
W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które
określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi,
których wskazane zdolności dotyczą.
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, złoży w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak
podstaw do wykluczenia:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty;
2) 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.
Jeżeli wykonawca oferuje rozwiązania równoważne, w ofercie należy złożyć wykaz
rozwiązań równoważnych z opisem pozycji, której oferowane rozwiązanie równoważne
dotyczy wraz z dokumentami potwierdzającymi, iż oferowane rozwiązania równoważne
spełniają wymagania Zamawiającego określone w OPZ (W zakresie równoważności).
Uwaga: dokumenty dotyczące rozwiązań równoważnych nie należą do dokumentów,
o których mowa w art. 25 ustawy i w wypadku niezłożenia ich wraz z ofertą lub złożenia
dokumentów wadliwych, Zamawiający nie będzie wzywał wykonawców do ich
uzupełnienia.
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IX. Podwykonawcy
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego
objętego niniejszą umową, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem
umowy.
2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
3. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) nie spełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia;
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.
4. Niezgłoszenie
pisemnych
zastrzeżeń
do
przedłożonego
projektu
umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym
w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
6. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,
o których mowa w ust. 3.
7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za
akceptację umowy przez zamawiającego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu
obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy
niż określony w ust. 2, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary
umownej.
10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
11. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 8, przedkładający może poświadczyć za
zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.
12. Przepisy §§ 3 i 15 nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
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X. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta musi być sporządzona pisemnie, w języku polskim, pismem czytelnym oraz
podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi, chyba że
SIWZ stanowi inaczej.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Ofertę i wszystkie inne wymagane oświadczenia zaleca się złożyć z wykorzystaniem
wzorów druków formularzy załączonych do SIWZ, nie stanowi to jednak obowiązku.
4. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy, podwykonawcy lub podmiotu trzeciego
składane są w oryginale.
5. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 4. Składane są w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność
z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach
lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
6. Poprawki dokonane w ofercie winny być umieszczone czytelnie. Poprawki mogą być
podpisane przez jedną z osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego (np. czytelny podpis, parafka
z imienną pieczątką).
7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Oferty składa się w jednym egzemplarzu.
9. Wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę.
10. Opakowanie lub inny rodzaj zabezpieczenia oferty uniemożliwiający jej odczytanie
przed otwarciem należy zaadresować do Zamawiającego zgodnie z zapisem Rozdz. III
SIWZ, oznaczyć nazwą i adresem składającego ofertę oraz hasłem:
„Przetarg nieograniczony – PZPPP-Sz-P.2.2018”
11. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe
otwarcie oferty. W przypadku dostarczenia oferty pocztą kurierską, Wykonawca jest
zobowiązany dostarczyć przesyłkę na adres podany w Rozdz. XVI Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
12. Zaleca się złożenie oferty w formie uniemożliwiającej rozsypanie się kartek (np. poprzez
zbindowanie, zszycie, oprawienie, itp.)

XI. Cena oferty
Wykonawca ma obowiązek wypełnienia wszystkich pozycji Formularza ofertowego
stanowiącego załącznik do SIWZ uwzględniając postanowienia projektu umowy, w zakresie
objętym składaną ofertą.
Cena oferty jest ceną ryczałtową, którą należy obliczyć na podstawie danych zawartych
w SIWZ oraz dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ (OPZ), przy uwzględnieniu
wyjaśnień i modyfikacji zawartych w pismach przekazywanych wykonawcom przed
terminem składania ofert, obowiązującymi przepisami, opublikowanymi normami oraz
zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, niepodlegająca zmianom
w czasie realizacji zamówienia.
Dotyczy to w szczególności kosztów niewynikających bezpośrednio z opisu przedmiotu
zamówienia, ale możliwych do przewidzenia przez Wykonawcę w trakcie zapoznawania się
z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ), projektem umowy, lub w trakcie dokonywania wizji
lokalnej, które to czynności wykonawca może dokonać przed sporządzeniem oferty z
zachowaniem należytej staranności. Wszystkie udostępnione dokumentacji projektowej,
STWiORBm przedmiarach, wyjaśnieniach, modyfikacjach. informacje należy traktować w
sposób orientacyjny i pomocniczy. Stanowią one część informacyjną i nie mogą być dla
Wykonawcy jedyną podstawą do obliczenia ceny oferty. Cena całkowita oferty (ryczałt)
str. 11

musi obejmować w kalkulacji wykonawcy wszystkie koszty i składniki, niezbędne do
wykonania przedmiotu zamówienia wynikające z dokumentacji stanowiącej załączniki do
SIWZ (OPZ), ich modyfikacji, wyjaśnień SIWZ, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie
można wykonać zamówienia. (art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj.
Dz. U. 2018 r., poz. 1025, ze zm.).
Cenę brutto całego zamówienia zaokrągla się maksymalnie do 2 miejsc po przecinku.
Ponadto Wykonawca powinien wyszczególnić odpowiednio wartość podatku od towarów
i usług VAT. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w cenie ofertowej wszystkie koszty
realizacji przyszłej umowy. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone
będą w złotych polskich. Jeżeli Wykonawca jest zwolniony lub stosuje inną stawkę VAT, niż
obowiązująca na terenie RP obowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym jej wysokość
oraz powód stosowania w oferowanej wysokości.
Zamawiający informuje, iż przedmiot niniejszego postępowania, dla siedziby
Zamawiającego, objęty jest stawką podatku VAT w wysokości 23%.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę,
informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.
Zamawiający uzna za błąd w obliczeniu ceny określenie jej niezgodnie z polskim systemem
płatniczym, opartym na:
- art. 3 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1830)
- art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1373)
Ostateczna cena zadeklarowana w ofercie musi zawierać prawidłową stawkę podatku
VAT oraz musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do setnych części złotego,
tj. do drugiego miejsca po przecinku.

XII. Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, odpowiadająca
określonym w SIWZ, która uzyska największą łączną liczbę punktów.

Lp.

Kryterium

1.

Cena

2.

Gwarancja na przedmiot umowy

3.

Termin wykonania zamówienia

wszystkim

warunkom

Punktacja
60 pkt
3 lata – 5 pkt

4 lata - 10

5 lat – 20 pkt

20 pkt

1. Cena – 60%
Opis sposobu obliczania punktów:
Cena ofertowa - 60 %.
Za najniższą zaoferowaną cenę brutto zamówienia przyznaje się 60 pkt., tj. 60%.
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Za zaoferowanie ceny wyższej przyznaje się punkty według następującego wyliczenia:

najniższa oferowana cena brutto
---------------------------------------------------- x 100 x 60% = maksymalnie 60 pkt.
cena brutto badanej oferty
2. Gwarancja na przedmiot umowy – 20%
Opis sposobu obliczania punktów:
Gwarancja na przedmiot
umowy

3 lata – 5 pkt

4 lata - 10

5 lat – 20 pkt

Maksymalnie można uzyskać 20 pkt.
3. Termin wykonania zamówienia
Punkty w kryterium Termin realizacji zamówienia – maks.: 20 pkt.
Termin realizacji zamówienia należy podać w formacie: dzień-miesiąc-rok w formularzu
ofertowym (załącznik do SIWZ).
Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 30.11.2018 r. W przypadku wskazania
przez Wykonawcę dłuższego terminu oferta zostanie odrzucona.
Minimalny termin realizacji zamówienia: 20.11.2018 r. W przypadku podania krótszego
terminu w ofercie, do oceny ofert Zamawiający przyjmie termin minimalny. Do umowy
wpisany zostanie termin faktycznie oferowany. Wykonawca, który zaoferuje
najkorzystniejszy termin realizacji otrzyma maksymalną liczbę punktów w ramach
kryterium termin realizacji.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów
w ww. kryteriach oceny ofert.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych
ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty
o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

XIII. Projekt umowy – Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy
Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik do Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

XIV. Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XV. Termin związania ofertą
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia wyznaczonego jako termin składania
ofert.
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2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawcy o wyrażenia zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XVI. Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać do dnia 22.10.2018 r., do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego,
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach, ul. B.
Chrobrego 8a, 64-500 Szamotuły, sekretariat.

XVII. Termin i miejsce otwarcia ofert
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi 22.10.2018 r., godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego,
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach, ul. B.
Chrobrego 8a, 64-500 Szamotuły, sekretariat.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, okresu gwarancji i rękojmi, warunków płatności zawartych w ofertach.
5. Ofertę Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania uznaje się za odrzuconą.
6. Zamawiający odrzuci ofertę, która:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził
się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
7a) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie
terminu związania ofertą;
7b) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes
bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można
zagwarantować w inny sposób;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XVIII. Opis sposobu porozumiewania się z Zamawiającym
1. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia, wnioski, rozstrzygnięcia lub informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują wg swego uznania – pisemnie lub faks-em lub
elektronicznie. Przesłanie za pomocą faksu i/lub elektronicznie (e-mail) jest rozumiane
jako skutecznie doręczone. Strony obowiązane są potwierdzić otrzymanie ww.
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2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

każdorazowo drugiej stronie, nawet bez odrębnego wezwania. Brak potwierdzenia nie
skutkuje brakiem otrzymania.
Zamawiający z uwagi na oszczędności, będzie przesyłać Wykonawcy korespondencję
na adres e-mail lub na nr faks wskazany w formularzu ofertowym. Wykonawca
obowiązany jest utrzymywać potencjał techniczny do sprawnego funkcjonowania
i skutecznego odbioru ww. korespondencji przez cały okres trwania procedury
o udzielenie zamówienia publicznego.
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Termin do wnoszenia zapytań upływa 15.10.2018 r.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt 3.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła
zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza
na tej stronie.
Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jeżeli
specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, informację o terminie zebrania
zamieszcza także na tej stronie; w takim przypadku sporządza informację zawierającą
zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację
z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację
istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia
jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest
udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych.
Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania
ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych
warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli
specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.
Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktów z uczestnikami
postępowania:
1) sprawy formalne i merytoryczne: dopuszcza się wyłącznie zapytania w formie, o
której mowa w ust 1.

XIX. Ogłoszenie wyników postępowania
Zamawiający dopełni odpowiednio postanowieniom art. 92 ustawy – Pzp.

XX. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
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XXI. Informacje o formalnościach, jakie winny zostać spełnione w celu zawarcia
umowy
Zamawiający poinformuje wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.
Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. Zamawiający dopuszcza
możliwość przesłania umowy do podpisu w przypadku braku możliwości przybycia
w umówionym terminie do siedziby Zamawiającego.

XXII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXIII. Środki ochrony prawnej
Unormowania dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, pt. „Środki ochrony prawnej”
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.)

XXIV. Pozostałe informacje
1. Udostępnienie dokumentacji postępowania odbywać się będzie wg poniższych zasad:
1) udostępnienie nastąpi po złożeniu pisemnego wniosku;
2) Zamawiający określi termin i miejsce oraz zakres udostępnienia;
3) Zamawiający wyznaczy członka komisji przetargowej w obecności, którego
dokonana zostanie czynność przeglądu;
4) Zamawiający nie wyraża zgody na kopiowanie dokumentów poza siedzibą
Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, chyba że przepisy ustawy – Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) stanowią inaczej.
3. Załączniki do SIWZ: Projekt budowlany, STWiORB, przedmiary, rysunki wykonawcze,
profile i schematy – zwane opisem przedmiotu zamówienia lub OZP, wzór Formularza
ofertowego, wzory oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw do wykluczenia, wzór zastrzeżenia nieudostępniania informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa pozostałym uczestnikom postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązanie innych podmiotów, wykaz osób,
wykaz robót, oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej, istotne postanowienia
umowy.
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