Ogłoszenie nr 537111-N-2020 z dnia 2020-05-05 r.

Stowarzyszenie ERUDIO: Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Osielec
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Osielec
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie ERUDIO, krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. - 707 , 34242 Łętownia, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48607643004, e-mail szansaerudio@gmail.com,
faks .
Adres strony internetowej (URL): http://www.stowarzyszenie-erudio.pl/zamowienia.html
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Stowarzyszenie
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
Dokumenty postępowania znajdują się w siedzibie Zamawiającego, na stronie
http://www.stowarzyszenie-erudio.pl/zamowienia.html w zakładce Zamówienia Publiczne udostępnia
się dokumenty, których publikacja wynika z przepisów Prawa zamówień publicznych

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
http://www.stowarzyszenie-erudio.pl/zamowienia.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Tak
W biuletynie informacji publicznej udostępnia się dokumenty, których publikacja wynika z przepisów
Prawa zamówień publicznych

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie ofert wyłącznie w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy w Jordanowie, nowy budynek ul. Mickiewicza 3, 34-240 Jordanów, dziennik podawczy

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa kompleksu sportoworekreacyjnego w miejscowości Osielec
Numer referencyjny: ZP/1/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
1

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową kompleksu boisk sportowych
w miejscowości Osielec, w zakresie obejmującym: - przebudowa boisk poprzez wykonanie nowych o
zmienionej geometrii z nawierzchnią poliuretanową, - przebudowa bieżni rekreacyjnej, - montaż urządzeń
sportowych (stojaki, słupki, bramki sportowe), - przebudowa zeskoku do skoku w dal, - montaż
piłkochwytu, - wykonanie żelbetowych murów ogrodzeniowych oraz betonowych stóp fundamentowych,
- przebudowa ogrodzeń wraz z bramą wjazdową i furtkami personalnymi, - obsiew mieszanką traw na
humusie, - przebudowa zjazdu z drogi gminnej, - remont instalacji drenażowej pod płytami boisk (boiska,
bieżnia oraz strefy bezpieczeństwa zostaną wykonane z nawierzchni syntetycznej poliuretanowej

dwuwarstwowej przepuszczalnej dla wody); - wykonanie obrzeży betonowych na ławie betonowej
oddzielające teren nieutwardzony od płyty boiska, nawierzchni utwardzonej, zeskoku, nawierzchni
bitumicznej; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna dostępna na
stronie zamawiającego w zakładce „Zamówienia”. Znajduje się tam dokumentacja techniczna, która
można bezpłatnie pobrać. Pozostałe szczegóły w SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45212200-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
zł
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-10-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych
00/100) w zakresie prowadzonej działalności.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, W zakresie zdolności technicznej: a) co najmniej 1 zamówienie na roboty budowlane
obejmujące prace związane z: • budową lub rozbudową lub przebudową co najmniej jednego boiska
sportowego o wartości robót nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych
brutto), w ramach którego wykonywano nawierzchnię z tworzywa sztucznego o powierzchni nie
mniejszej niż 400,00 m2. 4.3.2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje sprzętem
niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, w tym: • minimum 1 koparką o pojemności łyżki nie
mniejszej niż 0,25 m3, • minimum 2 samochody ciężarowe do przewozu materiałów budowlanych o
ładowności nie mniejszej niż 8 ton każdy, • minimum 1 rozkładarkę mas poliuretanowych
przeznaczoną do rozkładania syntetycznych nawierzchni sportowych i podłoży elastycznych, W
zakresie zdolności zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje: a) co
najmniej jedną osobą zdolną do pełnienia funkcji Kierownika budowy -wskazana osoba ma posiadać
następujące kwalifikacje i doświadczenie: • posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a
które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi, • posiadać, co najmniej 3 letnie
doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami konstrukcyjno budowlanymi w okresie 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, jako kierownik budowy lub kierownik robót w branży
konstrukcyjno-budowlanej, w tym przy realizacji co najmniej jednej inwestycji polegających na

budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie boiska sportowego o powierzchni nie mniejszej niż
400,00 m2. Pojęcia „rozbudowa”, „przebudowa” i „budowa” należy rozumieć w taki sposób, w jaki
zostały one zdefiniowane w art. 3 Prawa budowlanego. Analogicznie w odniesieniu do pojęcia
„remont”. Wszelkie inne pojęcia posiadające definicję legalną w Prawie Budowlanym interpretować
należy zgodnie ze sformułowaną w tej ustawie definicją. Wymogi w zakresie posiadania uprawnień
budowlanych należy interpretować zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz aktualnie
obowiązującymi aktami wykonawczymi do tej ustawy, w tym w szczególności rozporządzeniem
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831). Stosownie do
art. 104 Prawa Budowlanego Zamawiający uznawać będzie uprawnienia budowlane nabyte na
podstawie uprzednio obowiązujących przepisów. Stosowanie do art. 12 ust. 7 Prawa Budowlanego,
podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis
na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym
przez tę izbę. Zgodnie z art. 12a Prawa Budowlanego, samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały
uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Jeżeli wykonawca dysponuje osobą
posiadającą uprawnienia wskazane powyżej, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi
wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeżeli takie w tym kraju obowiązują, z
uwzględnieniem prawa 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, dalej – Ustawa o uznawaniu
kwalifikacji”). Zmawiający uznaje, zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446),
uprawnienia do „świadczenia usług transgranicznych” za zgodne ze swoimi wymaganiami. W
odniesieniu do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej przy ocenie posiadanych
kwalifikacji Zamawiający stosować będzie przepisy ustawy z dnia 22 grudnia o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 r.). Osoby dedykowane przez Wykonawcę na wyżej określone stanowiska,
wskazane w wykazie osób muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia. Jakakolwiek zmiana
tych osób, stała czy czasowa, wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego Ocenę spełniania
tych w/w warunków Zamawiający dokona na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń w
odpowiedzi na wezwanie do złożenia aktualnych dokumentów Wykonawcy, którego oferta zostanie

oceniona najwyżej. Druki oświadczeń stanowią załączniki do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 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. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Uwaga, stosowne zobowiązanie
należy dołączyć do oferty. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i
ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp. 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.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne, zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, o którym mowa powyżej, 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: a) zastąpił ten
podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania
odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację
finansową lub ekonomiczną,
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. oświadczenia wykonawcy o braku wydania
wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z
uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w
przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności, na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 8
Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
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 – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr
4 do SIWZ Wykaz robót, 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– zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do SIWZ Wykaz osób, wykaz
niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych,
dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania
tymi narzędziami i urządzeniami technicznymi opłacona polisa OC - potwierdzająca, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy
złotych 00/100 zł).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą: 1)Wypełniony i podpisany Formularz oferty –
zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym ofertę, zawierający
niezbędne dane. 2)Wraz z ofertą należy złożyć ponadto: a) Oświadczenia w zakresie wskazanym w
załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie,
że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. b)
Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy ofertę podpisuje przedstawiciel Wykonawcy)
określające jego zakres. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej „za
zgodność z oryginałem” przez notariusza, c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania
się o zamówienie), ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której wynikać będzie przedmiotowe
pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej „za

zgodność z oryginałem” przez notariusza. d) Dowód wniesienia wadium. e) Zobowiązania podmiotów
trzecich – w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu; wzór zobowiązania podmiotu trzeciego
stanowi załącznik nr 7 do SIWZ wraz z odpowiednimi pełnomocnictwami/dokumentami (np. odpis z
rejestru) potwierdzającymi umocowanie osoby podpisującej zobowiązanie, do reprezentowania tego
podmiotu trzeciego. W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu (w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 Ustawy Pzp) składa pełnomocnik w
imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej http://www.stowarzyszenieerudio.pl/zamowienia.html informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy,
zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do SIWZ – grupa
kapitałowa. Wraz ze złożeniem oświadczenia, w przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Jeżeli wykazy, oświadczenia
lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzić będą wątpliwości Zamawiającego, może on
zwrócić się bezpośrednio do właściwych podmiotów, na rzecz których roboty budowlane były
wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. Jeżeli Wykonawca, wykazując
spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych i zawodowych
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający wymagał będzie od
Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona złożenia następujących, dokumentów: 1)
Zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia – dokument należy złożyć wraz z ofertą w oryginale. 2) Oświadczenia
i dokumenty wymienione w 6.3 i 6.6 /siwz/ – należy złożyć na wezwanie Zamawiającego. 3)
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu
stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Postanowienia dotyczące składania oferty wspólnej przez dwa
lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja). 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o
udzielenie zamówienia. W przypadku gdy oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia
zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, przy czym termin na jaki
zostało zawarte konsorcjum nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 2) Wykonawcy

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa: a) wraz z ofertą, oświadczenie
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do SIWZ oraz; b) w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.stowarzyszenie-erudio.pl
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, a pozostałe dokumenty składane są wspólnie. Forma
oświadczeń i dokumentów: 1) Oświadczenia, o których mowa w punkcie 6 dotyczące Wykonawcy i
innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych
w art. 22a ustawy oraz dotyczące Podwykonawców należy złożyć w formie oryginału. 2) Dokumenty,
o których mowa w punkcie 6, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej należy złożyć w formie
oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”. 3) Poświadczenia „za zgodność z
oryginałem” dokonuje odpowiednio Wykonawca lub 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. Poświadczenie „za zgodność
z oryginałem” następuje w formie pisemnej. 4) W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwość co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu; 5) Dokumenty sporządzone w języku
obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Pełna treść warunków udziału w
postępowaniu oraz podstaw do wykluczenia zawarta jest w SIWZ, którą można pobrać ze strony
wskazanej na wstępie (dostęp nieograniczony)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
Ustala się wadium w wysokości 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 zł). 2) Za
termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.
3) Zamawiający zwróci wadium w sytuacjach określonych w art. 46 Pzp – w związku z tym należy do
oferty dołączyć informacje, na jaki numer konta ma być dokonywany zwrot. 4) Wykonawca dołączy
do oferty dowód potwierdzenia przelewu. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy

złożyć w formie oryginału, razem z ofertą. 5) Uwaga, termin wniesienia wadium upływa w dniu
składania ofert. 6) Dokumenty, o których mowa w powyższym punkcie muszą zachować ważność
przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 7) Polisa, poręczenie, gwarancja
ubezpieczeniowa lub bankowa lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać
stwierdzenie w zakresie zgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych. 8) Oferta niezabezpieczona
wadium w jednej lub kilku z podanych wyżej form lub zabezpieczona w kwocie niższej niż określona
przez Zamawiającego, zostanie odrzucona bez rozpatrywania. 9) W przypadku składania przez
Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z
obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy : a)nazwę Wykonawcy, b)nazwę
Zamawiającego, c)nazwę gwaranta – banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji ze
wskazaniem siedziby, d)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, e)kwotę
gwarancji, f)termin ważności gwarancji, nie krótszy niż okres związania ofertą, g)zobowiązanie
gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, nieodwołalnie
i bezwarunkowo, jeżeli zajdzie jedna z okoliczności wymienionych w ustawie Prawo zamówień
publicznych. 10) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek
bankowy zamawiającego nr: 39 87990001 0020 0200 0664 0001 - rachunek bankowy Zamawiającego
z dopiskiem - WADIUM-Osielec.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych
w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena oferty brutto

60,00

Okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Strony ustalają, że wykonanie całości robót w ramach Przedmiotu Umowy oraz zgłoszenie przez
Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego nastąpi w terminie do
30.10.2020 r. Strony przewidują możliwość zmiany istotnych warunków Umowy w rozumieniu art. 144
ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zmiany istotnych warunków Umowy mogą nastąpić w formie
aneksu w następujących przypadkach: a) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych
uniemożliwiających wykonywanie prac lub zagrażających prawidłowemu i terminowemu wykonaniu
Przedmiotu Umowy (niskie temperatury, intensywne i ciągłe opady deszczu) - potwierdzone wpisami do
Dziennika Budowy. b) wystąpienia przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne,

zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły
wyższej i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron Umowy, takie jak: nadzwyczajne
zjawiska przyrody (między innymi trzęsienia ziemi, powodzie, huragany), stany pandemii lub stany
zagrożenia epidemiologicznego lub stany klęski żywiołowej, zdarzenia wywołane przez człowieka, np.
działania wojenne czy gwałtowne rozruchy oraz akty władzy publicznej, którym należy się
podporządkować, a także inne niemożliwe do przewidzenia przyczyny techniczne, c) wystąpienia
konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których nie można było wcześniej przewidzieć,
niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, d) zmian numeru rachunku bankowego
Wykonawcy, e) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy związane z rezygnacją (zaniechaniem) przez
Zamawiającego wykonania części Umowy, f) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy związane z
koniecznością wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania
Przedmiotu Umowy, g) są korzystne dla Zamawiającego Zamawiający dopuszcza możliwość nieistotnych
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, w formie aneksu z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w szczególności następujących nieistotnych zmian, o
których mowa w ust. 3 w przypadku przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących
następstwem prawnym, a także w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy, Zamawiającego,
dopuszcza się zmiany w tym zakresie. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany sposobu wykonania
Przedmiotu zamówienia z powodu: 1) uzasadnionych zmian, których nie można było wcześniej
przewidzieć; 2) z powodu okoliczności siły wyższej. Zmiana Umowy nie może skutkować zmianą
terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1, chyba że zmiana terminu realizacji Umowy
spowodowana jest działaniem siły wyższej i/lub okolicznościami o których mowa w § 6 ust. 2 Umowy.
Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących
następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
KLAUZULA INFORMACYJNA w trybie art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej „RODO”, informuję, że: a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie
ERUDIO, 34-242 Łętownia 707. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: e-mail

szansaerudio@gmail.com. b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego; c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986,
ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; e)
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; f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; g) posiada Pani/Pan: • na podstawie art. 15 RODO
prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; • na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO; h) nie przysługuje Pani/Panu: • w związku z art. 17 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. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-20, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> Język Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień osób biorących udział w
realizacji zamówienia. Wykonawca w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy przedłoży
Zamawiającemu kosztorys ofertowy w wersji szczegółowej z zestawieniem RMS i wskaźników narzutu
kosztów pośrednich. 1) Kosztorys ofertowy należy sporządzić należy metodą kalkulacji szczegółowej w
oparciu o opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do SIWZ, którego nie wolno modyfikować i
zmieniać. 2) Kosztorys ma odpowiadać przedmiarowi robót, dołączonemu do SIWZ. 3) Cena wyliczona
w kosztorysie ofertowym powinna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami
niezbędnymi do wykonania całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ, przedmiarem
robót, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, leżące po
stronie Wykonawcy jak też jednostkowe ceny pozycji, jednostkowe ceny materiałów (z kosztami zakupu),
jednostkowe ceny pracy, sprzętu. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji
zawartych w przedmiarze robót, z rozwinięciem nakładów zawartych w podanych tabelach
katalogowych, zgodnie z obowiązującymi normami, w oparciu o swoją bazę cenowo kosztową. 5)
Wykonawcy, pod rygorem odrzucenia kosztorysu nie wolno: a) zmieniać kolejności elementów i pozycji
kosztorysu ofertowego w stosunku do przedmiaru robót, b) zmieniać ilości robót umieszczonych w
przedmiarze robót, c) dokonywać w kosztorysie ofertowym skreśleń lub dopisywać nowych pozycji w
stosunku do przedmiaru robót. Wykonawca po podpisaniu Umowy przedłoży Zamawiającemu kopie
uprawnień budowlanych wskazanych osób, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te Osoby wraz
z dowodem posiadania przez te osoby ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Wymagania
dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego 1)
Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy zwanego dalej zabezpieczeniem w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w
ofercie. 2) Zabezpieczenie, o którym mowa ma za zadanie zagwarantować zgodne z umową wykonanie
zamówienia oraz służy do pokrycia wszystkich spornych i bezspornych roszczeń Zamawiającego z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie
gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji, jakości. 3) Zabezpieczenie
może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: •

pieniądzu − konto bankowe wskazane przez Zamawiającego. Zamawiającego, • poręczeniach bankowych
lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym; • poręczeniach bankowych; • gwarancjach bankowych; • gwarancjach
ubezpieczeniowych; • poręczeniach udzielanych przez 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
2016 r., poz. 359, ze zm.) 4) Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej musi posiadać zapis, że gwarant podejmie się bezwarunkowo i nieodwołalnie
wypłacenia Zamawiającemu wyżej wymienionej wysokości kwoty, płatnej po pierwszym otrzymaniu
pisemnego żądania, bez konieczności jego uzasadnienia. 5) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu
Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 6) W przypadku
wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia. 7) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy Wykonawcy. 8) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji
musi obejmować okresy zgodne z treścią złożonej oferty oraz zgodne z ustawą Pzp. W szczególności
dotyczy to: • terminu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy (na okres do końca
realizacji umowy + 30 dni) • terminu obowiązywania zabezpieczenia usunięcia wad i usterek (60
miesięcy okresu rękojmi + 3 miesiące +15 dni). Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik do SIWZ. Pouczenie o środkach
ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Środki
ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy
czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W niniejszym postępowaniu odwołanie
przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 2)
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia; 5) wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie wnosi się do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołanie wnosi się
w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie (tj. przy użyciu

środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej określa Dział VI ustawy. Informacja o
przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp lub art. 134 ust. 6 pkt 3,
jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp lub art. 134 ust. 6 pkt 3 z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Pzp.
Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać
oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy
ramowej. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w
walutach obcych, aniżeli Polski złoty (pln, zł). Adres strony internetowej zamawiającego.
www.stowarzyszenie-erudio.pl Informacja o zastosowaniu aukcji elektronicznej. Nie przewiduje się
zastosowania aukcji elektronicznej. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp. Zamawiający nie
określa wymagań o, których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91
ust. 2a Pzp: Nie dotyczy. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający nie
przewiduje zwrotu jakichkolwiek kosztów udziału w postępowaniu (w tym ewentualnych kosztów
sporządzania ofert, i innych ku temu podobnych).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

