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1. Nazwa  (firma)  oraz adres zamawiaiącego:

Specjalny  Ośrodek  Szkolno-  Wychowawczy

ul.  ul. Zbaskich  7, 64-360  Zbąszyń

NIP:  923-10-12-232  Regon:  970299166

Adres strony internetowei:  www.soswz.pl

godz.  pracy  od  poniedziałku  do piątku  7oo - 15oo

2. Tryb  udzielenia  zamówienia.

1. Postępowanie  prowadzone  jest  zgodnie  z art. 39 i nast. ustawy  z dnia  29 styczrńa  2004r.

Prawo  zamówień  publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U. z 2018r.,  poz.  1986  ze zm.)  zwanej  dalej

,,ustawą"

2. Wartości  zamówienia  nie przekracza  kmoty  określonej  w przepisach  wydanych  na

podstawie  art. 1l  ust. 8 ustawy.

3. Zamawiający  przewiduje  możliwość  zastosowania  tzw.  procedury  odwróconej,  o której

mowa  w art. 24aa  ustawy  ( tzn. dokonanie  w pierwszej  kolejności  oceny  ofert,  a następnie

zbadanie,  czy Wykonawca,  którego  oferta  została  oceniona  jako  najkorzystrńejsza,  nie

podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki  udziału  w postępowarńu).

3. Opis  przedmiot  zamówienia.

3.1.  Określenie  przedmiotu  zamówienia.

Przedmiotem  zamówienia  jest budowa  windy  przy  budynku  internatu  Specjalnego

Ośrodka  Szkolno  - Wychowawczego  w Zbąszyniu  ul.  Zbąskich  7.

Zakres  robót  obejmuje  m.in.:

- roboty  związane  z urządzeniem  zaplecza  i placu  budowy,

- roboty  ziemne  -  wykop  pod  budynek  (szyb  windowy),

- roboty  budowlano  - montażowe:

* wykonanie  ścian  fundamentowych,  konstrukcyjnych  i działowych  poszczególnych

kondygnacji,  podciągów,  nadproży,

*  montaż  i  demontaż  szalunków  ław  fundamentowych,  podciągów,  nadproży

okieru'iych  i drzwiowych  żelbetowych  monolitycznych,  wieńców  i słupków,

* montaż  i demontaż  szalunków  do wykonania  stropów,

* wykonanie  stropów,

* montaż  konstmkcji  więźby  dachowej,  impregnacja  ognioochronna  i owadobójcza

elementów  drewnianych,

* wykonanie  pokrycia  dachowego,  obróbki  blacharskie  ( parapety,  rynny,  rury

spustowe),  izolacje  przeciwwilgociowe,  przeciwwodne  i cieplne,

* montaż  i demontaż  typowych  rusztowań  (rusztowarńe  nietypowe  powinny  być

wykonane  według  projektu),

* roboty  wykończeniowe:  tynkarskie,  stolarskie,

* wykonanie  instalacji  sanitamych  (wod-kan,co.),

* wykonanie  instalacji  elektrycznych,

* montaż  windy.
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Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  zawiera  zał. nr 7 dokumentacja  projektowa

(projekt  budowlany,  projekt  wykonawczy,  specyfikacja  techniczna  wykonania  i odbioru

robót,  przedmiary  ).

Standardy  jakościowe  zostały  opisane  w specyfikacji  technicznej  wykonania  i odbioru  robót

Użyte  w dokumentacji  znaki  towarowe,  patenty,  nazwy  własne  lub pochodzenie  należy

rozumieć  i traktować  jako  wzorzec  jakościowy,  propozycje  Zamawiającego.  Określenie

przedmiotu  zamówienia  poprzez  wskazanie  nazwy  producenta,  typu  urządzenia,  sprzętu  lub

mateńał5w  ma na celu  doprecyzowarńe  przedmiotu  zamówienia.  Zamawiający  dopuszcza

możliwość  zastosowania  rozwiązań  równoważnych,  pod warunkiem,  że  zaproponowane

rozwiązania  równoważne  (urządzenia,  sprzęt  lub mateńały)  będą  posiadały  wszystkie

parametry  nie  gorsze  niź  te, które  są określone  w dokumentacji  projektowej.  Zgodnie  z art.  30

ust. 5 ustawy  Wykonawca,  który  powołuje  się na rozwiązania  równoważne  opisywanym

przez  Zamawiającego,  jest  obowiązany  wykazać,  że  oferowane  przez  niego  roboty

budowlane/wyroby  spełniają  wymagania  określone  przez  Zamawiającego.

Zamawiający  wymaga  by przedmiot  zamówienia  był  objęty  minimum  36 miesięcznym

okresem  gwarancji.

Zamawiający  wymaga  by przedmiot  zamówienia  był  objęty  minimum  36 miesięcznym

ołcresem  rękojmi.

W  przypadku  wydłużenia  okresu  gwarancji  jednoczesnemu  wydłuźeniu  ulega  okres  rękojmi.

l) Wykonawca  zobowiązany  jest  do wykonania  robót  budowlanych  zgodrńe  z sztuką

budowlaną,  obowiązującymi  przepisami  i normami  oraz  przy  zachowatu  przepisów  BHP,

przy  maksymalnym  ograniczeniu  uciążliwości  prowadzerńa  robót  prowadzonych

u zamawiającego.  Wykonawca  gwarantuje  także  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  pod

kierownictwem  osób posiadających  wymagane  przygotowanie  zawodowe  do  pełrńenia

samodzielnych  'funkcji  technicznych  w  budowrńctwie.

2) Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  użył  do realizacji  zamówienia  wyłączrńe  wyroby

pełnowartościowe,  posiadające  wymagane  stosownymi  przepisami  aktualne  świadectwa

jakości,  świadectwa  dopuszczenia,  atesty,  certyfikaty  na znak  bezpieczeństwa,  deklaracje

zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  z Polską  Normą  oraz  zaoferował  gwarancję  producenta

na zamontowane  urządzenia  oraz  elementy  wyposażenia

3) Zamawiający  zaleca,  by  Wykonawca  dokonał  wizji  lokalnej  na obiekcie.  Zamawiający

umożliwi  dokonanie  przedmiotowej  czynności  po  telefonicznym  uzgodnieniu  ternninu

przeprowadzenia  wizji  tel.  68 38 46175.

4) Wykonawca  zabezpiecza  teren  budowy  mając  w szczególności  na względzie  mienie

Zamawiającego  i własne,  w szczególności  wykonawca  zobowiązany  jest  na własny  koszt

zabezpieczyć  urządzenia,  sprzęt  i mateńały.

5) Wykonawca  w trakcie  wykonywania  robót  ponosi  odpowiedzialność  za bezpieczeństwo

swoich  pracowników  oraz  innych  osób znajdujących  się  w obrębie  przekazanego  placu

budowy  z tytułu  prowadzonych  robót.

6) Przed  przystąpieniem  do  końcowego  odbioru  robót  Wykonawca  przedstawia

Zamawiającemu  protokoły  z wykonania  prób  i badań  jakie  były  niezbędne  do prawidłowej

realizacji  zamówienia(  jeśli  dotyczy),  certyfikaty  lub atesty  na zastosowane  mateńały,

dokumentację  dotyczącą  wykonanych  robót  budowlanych.
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7)  Na  czas  realizacji  zamówienia  Wykonawca  musi  posiadać  ubezpieczenie  od

odpowiedzialności  cywilnej  w załcresie  prowadzonej  działalności.  Przed  podpisaniem  umowy

Zamawiający  może  żądać  polisy,  bądź  innego  dokumentu  potwierdzającego  ubezpieczenie.

8) Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za szkody  powstałe  na terenie  wykonywanych

prac  i/lub  w związku  z tymi  pracami,  w tym  m.in.  za uszkodzenie/zniszczenie  drzwi,  ścian,

instalacji.

W przypadku  powstania  jakichkolwiek  uszkodzeń  z winy  Wykonawcy,  jest  on zobowiązany

do poinformowania  Zamawiającego  i naprawienia  szkody  na własny  koszt  i na własną

odpowiedzialność  przed  terminem  odbioru  końcowego.

9) Wykonawca  w realizacji  przedmiotu  umowy  uwzględni  również  specyfikę  obiektu,

prowadzone  roboty  muszą  być prowadzone  w  sposób rńe utnidniający  prawidłowego

funkcjonowania  Zamawiającego  i  nie  mogą  powodować  wstrzyi'nania  działalności.

Zamawiający  wymaga,  aby prace  uciążliwe  wykonywane  były  po uprzednim  uzgodnieniu

(terminu  i godzin  ich  wykonywania)  z Zamawiającym.

10) Zamawiający  dopuszcza  wykonywanie  robót  w soboty  i niedziele  po wcześniejszym

uzgodnieniu.

3.2.  Podwykonawcy.

Zamawiający  żąda wskazania  przez  wykonawcę  części  zamówienia,  których  wykonanie

zamierza  powierzyć  podwykonawcom,  i podania  przez  wykonawcę  firm  podwykonawców.

Wykonawca  odpowiada  za działania  i zaniechania  ewentualnych  podwykonawców  jak  za

własne.

3.3. Oferty  częściowe.

Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  składania  ofert  częściowych.

3.4.  Oferty  wariantowe.

Nie  dopuszcza  się  składania  ofert  wariantowych.

3.5.  Zamówienia,  o których  mowa  w art.  67 ust  l pkt  6 ustawy.

Zamawiający  nie  przewiduje  udzielenia  zamówienia,  o którym  mowa  w art. 67 ust. 1 pkt  6

Pzp,

3.6.  Wspólny  Słownik  Zamówień  CPV.

CPV:  45.21.42.30  - 1-  Roboty  budowlane  w zakresie  szkół  specjalnych

45.31.12.00  -  2 - Roboty  w zakresie  instalacji  elektrycznych
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3.7. Zamawiający  stosownie  do art.  29 ust. 3a ustawy,  wymaga  zatrudnienia  przez

wykonawcę  lub podwykonawcę  na  podstawie  umowy  o pracę  osób wykonujących

następujące  czynności  w zakresie  realizacji  zamówienia,  których  wykonanie  polega  na

wykonywaniu  pracy w sposób określony w art. 22 % l*  ustawry z dnia 26 czenvca 1974 r.
-  Kodeks  pracy.

*art.  22 Fg 1 ustawy  z dnia  26 czerwca  1976  r. -Kodeks  pracy:  Przez  nawiązanie  stosunku

pracy  pracownik  zobowiązuje  się  do wykonywania  pracy  określonego  rodzaju  na rzecz

pracodawcy i pod jezo kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawcę,  a pracodawca  -do zatrudniania  pracownika  za wynagrodzeniem.

3.7.1.  Sposób  i okres  wymaganego  zatrudnienia  osób  realizujących  czynności  w zakresie

realizacji  zamówienia.

Na  podstawie  art.  29  ust.  3a.  zamawiający  wymaga  zatrudnienia  przez  wykonawcę,

podwykonawcę  lub  dalszego  podwykonawcę  osób  wykonujących  wszelkie  czynności

wchodzące  w tzw.  koszty  bezpośrednie  na podstawie  umowy  o pracę.  Wymóg  ten dotyczy

osób,  które  wykonują  czynności  bezpośrednio  związane  w wykonywaniem  robót,  czyli  tzw.

pracowników  fizycznych.  Wymóg  nie  dotyczy  m.in.  następujących  osób: kierujących

budową,  wykonujących  obsługę  geodezyjną,  dostawców  mateńałów  budowlanych.

Wykonawca  lub podwykonawca  zatrudni  wyżej  wymienione  osoby  na okres  realizacji

zamówienia.  W przypadku  rozwiązania  stosunku  pracy  przed  zakończeniem  tego okresu,

zobowiązuje  się  do niezwłocznego  zatrudnienia  na to miejsce  innej  osoby.

3.7.2.  Rodzaj  czynności  niezbędnych  do  realizacji  zamówienia,  których  dotyczą

wymagania  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o pracę  przez  wykonawcę  lub

podwrykonawcę  osób  wykonujących  czynności  w trakcie  realizacji  zamówienia

a) czynności  robotrńka  opisane  w przedmiarze  robót

3.7.3.  Uprawnienia  zamawiającego  w zakresie  kontroli  spełniania  przez  wykonawcę

wymagań,  o których  mowa  w art.  29 ust.  3a, oraz  sankcji  z tytułu  niespełnienia  tych

wymagań:

3.7.3.1.  Sposób  dokumentowania  zatrudnienia  ww.  osób.

a) wykonawca,  którego  oferta  zostanie  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  w terminie  do 5 drń

roboczych  licząc  od dnia  zawarcia  umowy  dostarczy  Zamawiającemu  oświadczenie,  że przy

realizacji  robót  będzie  zatrudniał  osoby,  o których  mowa  w pkt.  3.7.1.,  na podstawie  umowy  o

pracę  (dotyczy  również  podwykonawców  i dalszych  podwykonawców)  oraz wykaz  (listę)

tych  osób (pracowników).  Bez przedstawienia  listy  pracowników  osoby,  które  muszą  być

zatrudnione  na umowę  o pracę,  rńe będą  mogły  wykonywać  pracy  z winy  wykonawcy.  Po

zakończeniu  robót  wykonawca  przedłoży  zamawiającemu  oświadczerńe,  że podczas  realizacji

robót  zatrudniał  osoby,  o których  mowa  w pkt.  3.7.1.,  na podstawie  umowy  o pracę.

b) Wykonawca  na każde  pisemne  żądanie  Zamawiającego  w terminie  do 5 dni roboczych

przedkładał  będzie  Zamawiającemu  aktualne  pisemne  oświadczerńe  że osoby  przedstawione

w wykazie  pracowników  są  zatrudnione  przez  Wykonawcę  na podstawie  umowy  o pracę,

raport  stanu  i sposobu  zatrudnierńa  ww.  osób,  przedkładał  dowody  odprowadzania  składek

ZUS,  przez  cały  okres  realizacji  zamówienia  lub kopię  dowodu  potwierdzającego  zgłoszenie

pracownika  przez  pracodawcę  do ubezpieczeń,  zanonimizowaną  w sposób  zapewniający

ochronę  danych  osobowych  pracowników.
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3.7.3.2.  Sankcje  z tytułu  niespełnienia  wymagań  w  zakresie  zatrudnienia.

a) w  przypadku  nie  przedstawienia  w terminie  informacji,  o której  mowa  w pkt.  3.7.3.1.  (g 4

ust. 2 i 3 umowy)  lub podanie  nieprawdziwych  danych  lub bralai  aktualizacji  listy

pracowników  w  przypadku  wystąpienia  zmian  osobowych,  wykonawca  będzie

każdorazowo  płacił  zamawiającemu  karę  w wysokości  w  wysokości  1000  zł.

b)  jeżeli  na budowie  będzie  przebywać  osoba  niezatrudniona  na umowę  o pracę,  co zostanie

ustalone  przez  zamawiającego  oraz  przez  inne  osoby  i organy  upoważnione  na podstawie

odrębnych  przepisów  (np.  Inspekcja  Pracy),  wykonawca  zobowiązany  jest  do usunięcia  tej

osoby  z placu  budowy.  Wykonawca  zapłaci  zamawiającemu  tytułem  kary  umownej

1000  zł za każdy  taki  przypadek.  Fakt  przebywania  takiej  osoby  na budowie  musi  zostać

potwierdzony  pisemną  notatką.  Notatka  nie  musi  być  podpisana  przez  wykonawcę  lub  jego

przedstawicieli.

c)  w  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  przez

wykonawcę  lub podwykonawcę,  zamawiający  może  zwrócić  się  o  przeprowadzenie

kontroli  przez  Państwową  Inspekcję  Pracy.

4. Termin  wykonania  zamówienia.

:i.  Wykonanie  przedmiotu  umowy  nastąpi  w terminie  do  dnia  29 listopada  2019r.

2.  Termin  wykonania  przedmiotu  umowy,  o którym  mowa  w ust. 1 rozumiany  jest  jako

dzień  podpisania  bezusterkowego  protokołu  odbioru  końcowego.

5. Warunki  udziału  w  postępowaniu.

5.1.  W  postępowaniu  mogą  brać  udział  wykonawcy,  którzy:

1)  Nie  podlegają  wykluczeniu  z postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1 pkt  12  -23  i art.

24 ust.  5 pkt  l,

2) spełniają  warunki  udziału  w postępowaniu  dotyczące:

a) kompetencji  lub uprawnień  do prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej,  o ile  wynika

to z odrębnych  przepisów.

Zamawiający  nie  określa  niniejszego  warunku  udziału  w postępowaniu.

b)  sytuacji  ekonomicznej  lub  finansowej

Zamawiający  nie  określa  niniejszego  warunku  udziału  w postępowaniu.

c)  zdolności  tecłu'ńcznej  lub  zawodowej

Wykonawca  spełni  warunek  jeżeli  wykaże,  że:

a) w okresie  ostatrńch  5 lat przed  upływem  ternninu  składania  ofert,  a jeżeli  okres

prowadzenia  działalności  jest  krótszy  - w tym  okresie  wykonał  co najmniej  jedną

robotę  porównywalną  z przedmiotem  zamówienia  tj.  robotę  obejmujące  swym  zakresem

prace  budowlane  lub  remontowo  -  budowlane  z wybudowaniem  szybu  windowego,

prowadzone  np. w budynkach  użyteczności  pub1icznej/wielorodzinnytn  budownictwie
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mieszkaniowym  oraz  potwierdzi,  że robota  ta została  wykonana  należycie,  zgodnie  z

przepisami  prawa  budowlanego  iprawidłowo  ukończone.

b) dysponuje  lub  będzie  dysponował:

- osobą,  która  będzie  pełnić  funkcję  kierownika  budowy,  posiadającą

uprawnienia  do kierowania  robotami  budowlanymi  określonymi  przepisami  Prawa

budowlanego  w  specjalności  konstrukcyjno  -budowlanej  lub odpowiadające  im

uprawnienia  budowlane  wydane  na podstawie  wcześniej  obowiązujących  przepisów;

- osobą,  która  będą  pełnić  fiunkcję  kierownika  robót,  posiadającą  uprawnienia

do kierowania  robotami  budowlanymi  określonymi  przepisami  Prawa  budowlanego  w

zakresie  sieci,  instalacji  i urządzeń  elektrycznych  lub  odpowiadające  im  uprawnienia

budowlane  wydane  na podstawie  wcześniej  obowiązujących  przepisów.

5.2.  Podstawy  wykluczenia  z postępowania.

1. Podstawy  wykluczenia  z postępowania  wykonawcy  zostały  opisane  w art. 24 ust. l pkt.  12

-  23 ustawy.

2. Podstawy  wykluczenia,  o których  mowa  w art. 24 ust. 5 pkt.  1.

Zamawiający  przewiduje  możliwość  wykluczenia  wykonawcy  na podstawie  art. 24 ust. 5 pkt.

l ustawy,  tj.:

1) w stosunku  do którego  otwarto  likwidację,  w zatwierdzonym  przez  sąd układzie  w

postępowaniu  restrukturyzacyjnym  jest  przewidziane  zaspokojerńe  wierzycieli  przez

likwidację  jego  majątku  lub sąd zarządził  likwidację  jego  majątku  w trybie  art. 332 ust. I

ustawy  z dnia  15 maja  2015  r. -  Prawo  restrukturyzacyjne  (Dz.  U. z 2015  r. poz.  978, 1259,

1513,  1830i1844  oraz  z 2016  r. poz. 615)  lub którego  upadłość  ogłoszono,  z wyjątkiem

wykonawcy,  który  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarł  układ  zatwierdzony  prawomocnym

postanowieniem  sądu, jeżeli  układ  nie  przewiduje  zaspokojerńa  wierzycieli  przez  likwidację

majątku  upadłego,  chyba  że sąd zarządził  likwidację  jego  majątku  w trybie  art. 366 ust. 1

ustawy  z dnia  28 lutego  2003  r. -  Prawo  upadłościowe  (Dz.  U. z 2015  r. poz.  233,  978,  1166,

1259  i1844  oraz  z 2016  r. poz.  615);

6. Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  potwierdzających  spełnianie  warunków

udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw  wykluczenia.

6.1. Oświadczerńe,  źe na dzień  składania  ofert  wykonawca  nie podlega  wykluczeniu  z

postępowania  i spełnia  warunki  udziału  w postępowaniu.  Informacje  zawarte  w oświadczeniu

będą  stanowić  wstępne  potwierdzenie,  źe wykonawca  nie podlega  wykluczerńu  oraz  spełnia

warunki  udziału  w postępowaniu.

W przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o zamówienie  przez  wykonawców  oświadczenie,  o

którym  mowa  w pkt. 6.1 SIWZ  składa  każdy  z wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o

zamówierńe.  Oświadczenie  to  ma  potwierdzać  spełnianie  warunków  udziału  w

postępowaniu,  brak  podstaw  do wykluczenia  w zakresie  w którym  każdy  z wykonawców

wskazuje  spełnianie  warunków  udziału  w postepowaniu,  brak  podstaw  do wykluczenia.

7



Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o zamówienie  publiczne  muszą  ustanowić

pełnomocnika  do  reprezentowania  ich w  występowaniu  o udzielenie  zamówierńa  albo

reprezentowania  w postępowaniu  i zawarcia  umowy  w sprawie  zamówienia  publicznego

Wykonawca,  który  zamierza  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  podwykonawcom,  w

celu  wykazarńa  braku  istnienia  wobec  nich  podstaw  wykluczenia  z udziału  w postępowaniu

zamieszcza  informacje  o podwykonawcach  w oświadczeniu,  o którym  mowa  w pkt. 6.1

niniejszej  SIWZ.

Wykonawca,  który  powołuje  się  na zasoby  innych  podmiotów,  w celu  wykazania  braku

istnienia  wobec  rńch  podstaw  wykluczenia  oraz  spełnienia  - w zakresie,  w  jakim  powołuje  się

na ich  zasoby  - warunków  udziału  w postępowaniu  zamieszcza  informacje  o tych  podmiotach

w oświadczeniu,  o którym  mowa  w pkt.  6.1 nirńejszej  SIWZ.

6.2. Zamawiający  przed  udzieleniem  zamówienia,  może  wezwać  Wykonawcę,  którego

oferta  została  najwyżej  oceniona,  do złożenia  w wyznaczonym,  nie  krótszym  niż  5 dni,

terminie  aktualnych  na dzień  złożenia  następujących  oświadczeń  i dokumentów:

1) odpis  z  właściwego  rejestru  lub z centralnej  ewidencji  i informacji  o działalności

gospodarczej,  jeźeli  odrębne  przepisy  wyn'iagają  wpisu  do rejestru  lub ewidencji,  w celu

wykazania  braku  podstaw  do wykluczenia  w oparciu  o art. 24 ust. 5 pkt  1 ustawy.

2) wykaz  robót  budowlanych  wykonanych  rńe wcześrńej  niż  w ołcresie  ostatnich  pięciu  lat

przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a jeżeli  okres  prowadzerńa  działalności  jest  krótszy  -

w tym  okresie,  wraz  z podaniem  ich  rodzaju,  wartości,  daty,  miejsca  wykonania  i podmiotów

na rzecz  których  roboty  zostały  wykonane,  z załączeniem  dowodów  określających  czy  te

roboty  budowlane  zostały  wykonane  naleźycie,  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 uzasadnionych

przyczyn  o obiektywnym  charakterze  wykonawca  nie  jest  w stanie  uzyskać  tych  dokumentów

-  inne  dokumenty,

3) wykaz  osób, skierowanych  przez  wykonawcę  do realizacji  zamówierńa  publicznego,  w

szczególności  odpowiedzialnych  za świadczenie  ushig,  kontrolę  jakości  lub kierowania

robotami  budowlanymi,  wraz  z informacjami  na temat  ich kwalifikacji  zawodowych,

uprawnień,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia

publicznego,  a także  zakresu  wykonanych  przez  nie czynności  oraz  informacją  o podstawie

do dysponowania  tymi  osobami,  ( dotyczy  zadania  2)

W zakresie  nie uregulowanym  SIWZ,  zastosowarńe  mają  przepisy  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).
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6.3.  Dysponowanie  zasobami  innego  podmiotu.

1.  Wykonawca  może  w celu  potwierdzenia  spełniarńa  warunków,  o których  mowa  w  pkt.  5.1.

ppkt  2 niniejszej  SIWZ  w stosownych  sytuacjach  oraz  w odniesieniu  do przedmiotowego

zamówienia,  polegać  na zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  lub  sytuacji  finansowej

lub  ekonomicznej  innych  podmiotów,  niezależnie  od charakteru  prawnego  łączących  go z nim

stosunków  prawnych.

2. Zamawiający  jednocześnie  informuje,  iż ,,stosowna  sytuacja"  o której  mowa  w pkt.  6.3.

ppkt  1 niniejszej  SIWZ  wystąpi  wyłącznie  w  przypadku  kiedy:

a) Wykonawca,  który  polega  na zdolnościach  lub sytuacji  innych  podmiotów  udowodni

zamawiającemu,  że realizując  zamówienie,  będzie  dysponował  rńezbędnymi  zasobami  tych

podmiotów,  w szczególności  przedstawiając  zobowiązanie  tych  podmiotów  do oddania  mu  do

dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na potrzeby  realizacji  zamówierńa.  Zobowiązanie  musi

wskazywać:

- ) zakres  dostępnych  wykonawcy  zasobów  innego  podmiotu,

- ) sposób  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  wykonawcę,  przy  wykonywaniu

zamówienia  publicznego

-) zakres  i okres  udziału  innego  podmiotu  przy  wykonywaniu  zamówienia  publicznego

b)  Zamawiający  oceni,  czy  udostępniane  wykonawcy  przez  iru'ie  podmioty  zdolności

techniczne  lub  zawodowe  pozwalają  na wykazanie  przez  wykonawcę  spełniania  waninków

udziału  w postępowaniu  oraz  zbada,  czy  nie zachodzą  wobec  tego  podmiotu  podstawy

wykluczenia,  o których  mowa  w art. 24  ust.  1 pkt  13-22  i ust.  5 pkt  1.

3. W odniesierńu  do warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub

doświadczenia,  wykonawcy  mogą  polegać  na zdolnościach  iru'iych  podmiotów,  jeśli  podmioty

te zrealizują  roboty  budowlane  lub  usługi,  do realizacji  których  te zdolności  są wymagane.

4. Jeżeli  zdolności  techrńczne  lub zawodowe,  podmiotu,  na którego  zdolnościach  polega

wykonawca,  nie  potwierdzają  spełrńerńa  przez  wykonawcę  warunków  udziału  w

postępowaniu  lub zachodzą  wobec  tych  podmiotów  podstawy  wykluczenia,  zamawiający

będzie  żądał,  aby  wykonawca  w terminie  określonym  przez  zamawiającego:

1) zastąpił  ten  podmiot  innym  podmiotem  lub  podmiotami  lub

2) zobowiązał  się  do osobistego  wykonania  odpowiedniej  części  zamówienia,  jeżeli  wykaże

zdolności  techniczne  lub  zawodowe,  o których  mowa  pkt  5.1 ppkt  2.

6.4.  Dokumenty  dotyczące  przynależności  do  tej  samej  grupy  kapitałowej.

Wykonawca  w terminie  3 dni  od  dnia  zamieszczenia  na stronie  internetowej  informacji,

o której  mowa  w  art.  86 ust. 5 ustawy,  przekaże  zamawiającemu  oświadczenie  o

przynależności  lub  braku  przynaleźności  do  tej  samej  grupy  kapitałowej,  o której  mowa

w art.  24 ust.  l pkt  23 ustawy.  Wraz  ze zlożeniem  oświadczenia,  wykonawca  może

przedstawić  dowody,  że powiązania  z innym  wykonawcą  nie  prowadzą  do zaldócenia

konkurencji  w  postępowaniu  o udzielenie  zamówienia.  Wzór  oświadczenia  stanowi

załącznik  nr  3 do  specyfikacji.
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6.5.  Informacja  dla  wykonawców,  którzy  mają  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza

terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej.

Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytońum  Rzeczypospolitej

Polskiej,  zamiast  dokumentu,  o którym  mowa  w pkt  6.2.  ppkt  1),  składa  dokument

wystawiony  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  potwierdzający,  że:

a) nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono  upadłości  -  wystawiony  nie  wcześniej  rńż  6

miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  ofert.

Dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym  są  składane  wraz  z tłumaczeniem  na  język  polski

6.6.  Informacja  dla  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o udzielenie  zamówienia

publicznego.

l. W  przypadku  składania  oferty  wspólnej  przez  kilku  przedsiębiorców  lub przez  spółkę

cywilną,   ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnąi  musi złożyć oświadczenie,
o którym  mowa  w pkt.  6.1 niniejszej  SIWZ.  Pozostałe  dokumenty  będą  traktowane  jako

wspólne.

2. Wykonawcy  występujący  wspólnie  muszą,  zgodnie  z zapisami  art. 23 ust.  2 ustawy  Prawo

zamówień  publicznych  ustanowić  pełnomocnika  (lidera)  do  reprezentowania  ich

w  postępowarńu  o udzielenie  rńniejszego  zamówienia  lub  do  reprezentowania  ich

w  postępowaniu  oraz  zawarciu  umowy  o  udzielenie  przedmiotowego  zamówienia

publicznego.  Do oferty  należy  dołączyć  pełnomocnictwo  (określające  zakres  umocowania),

podpisane  przez  osoby  uprawnione  do składania  oświadczeń  woli  każdego  ze wspólników.

Wspólnicy  ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie

zamówienia,  określoną  w art.  366  Kodeksu  cywilnego.

6.7.  Wykonawca  nie  jest  obowiązany  do  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów

potwierdzających  okoliczności,  o których  mowa  w  art.  25  ust.  1 i  3 ustawy,  jeżeli

zamawiający  posiada  oświadczenie  lub  dokumenty  dotyczące  tego  wykonawcy  lub  może  je

uzyskać  za pomocą  bezpłatnych  i ogólnodostępnych  baz  danych,  w szczególności  rejestrów

publicznych  w rozumieniu  ustawy  z dnia  17 lutego  2005r.  o informatyzacji  działalności

podmiotów  realizujących  zadania  publiczne  (Dz.  U. z 2017r.  poz.  570  ze zm.)  -  w takim

przypadku  Zamawiający  pobierze  samodzielnie  dokumenty  z baz  danych.

7. Informacje  o sposobie  porozumiewania  się  zamawiającego  z wykonawcami

oraz  przekazywania  oświadczeń  lub  dokumentów,  a także  wskazanie  osób

uprawnionych  do  porozumiewania  się  z wykonawcami:

1. Wszelkie  zawiadomienia,  oświadczerńa,  wnioski  oraz  informacje  Zamawiający  oraz

Wykonawcy  mogą  przekazywać  pisemnie  na  adres:  Specjalny  Ośrodek  Szkolno-

Wychowawczy ul. Zbąskich 7, 64-360 Zbąszyń lub drogą elektrorńczną: soswz@wp.pl
za wyjątkiem  oferty,  umowy  oraz  oświadczeń  i dokumentów  wymienionych  w pkt  6

niniejszej  SIWZ  (rówrńeż  w przypadku  ich  złożenia  w wyniku  wezwania  o którym  mowa

w art. 26 ust. 3 ustawy  PZP)  dla  których  Ustawodawca  przewidział  wyłącznie  formę

ptsemną.

2. Dokumenty,  które  należy  uzupełrńć  na wezwania  Zamawiającego  w trybie  art. 26 ust. 3

ustawy  Pzp  mające  potwierdzać  spełnienie  warunków  udziału  w postepowaniu  lub  brak

podstaw  do wykluczenia  z postępowania  składane  są  w oryginale  lub  kopii  poświadczonej
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za zgodność  z oryginałem  przez  wykonawcę.  W przypadku  składania  elektronicznych

dokumentów  powinny  być one opatrzone  przez  wykonawcę  bezpiecznym  podpisem

elektrorńcznym  weryfikowanym  za pomocą  waźnego  kwalifikowanego  certyfikatu.

3. Wszelkie  zawiadomienia,  oświadczenia,  wnioski  oraz  informacje  przekazane  za pomocą

faksu  lub w formie  elektronicznej  wymagają  na żądanie  każdej  ze stron,  niezwłocznego

potwierdzenia  faktu  ich  otrzymarńa.

4. Za datę  powzięcia  wiadomości  uważa  się dzień,  w którym  strony  postępowania  otrzymały

infornnacię  za pomocą  poczty  elektronicznei  lub faksu.

5. Wykonawca  może  zwrócić  się do Zamawiającego  o wyjaśnienie  treści  SIWZ.

6. Jeżeli  wniosek  o wyjaśnienie  treści  SIWZ  wpłynie  do Zamawiającego  nie  później  niż  do

końca  drńa, w którym  upływa  połowa  terminu  składania  ofert,  Zamawiający  udzieli

wyjaśnień  niezwłocznie,  jednak  nie  później  niż  na 2 dni  przed  upływem  terminu  składania

ofert.  Jeżeli  wniosek  o wyjaśnienie  treści  SIWZ  wpłynie  po upływie  terminu,  o którym

mowa  powyżej,  lub  dotyczy  udzielonych  wyjaśnień,  Zamawiający  może  udzielić

wyjaśrńeń  albo  pozostawić  wrńosek  bez rozpoznania.  Zamawiający  zamieści  wyjaśnienia

na stronie  internetowej,  na której  udostępniono  SIWZ.

7. Przedłużenie  terminu  składania  ofert  nie wpływa  na bieg  terminu  składania  wniosku,  o

którym  mowa  w pkt.  5 niniejszej  SIWZ.

8. W przypadku  rozbieżności  pomiędzy  treścią  niniejszej  SIWZ,  a treścią  udzielonych

odpowiedzi,  jako  obowiązującą  należy  przyjąć  treść pisma  zawierającego  późniejsze

oświadczenie  Zamawiającego.

9. Zamawiający  nie  przewiduje  zwołania  zebrania  Wykonawców

8. Termin  związania  ofertą.

1. Wykonawca  będzie  związany  ofertą  przez  okres  30 dni.  Bieg  terminu  związania  ofertą

rozpoczyna  się  wraz  z upływem  terminu  składania  ofert.  (art.  85 ust. 5 ustawy).

2. Wykonawca  może  przedłużyć  ternnin  związarńa  ofertą,  na czas niezbędny  do zawarcia

umowy,  samodzielnie  lub  na wniosek  zamawiającego,  z tym,  że zamawiający  może  tylko  raz,

co najmniej  na 3 drń przed  upływem  terminu  związarńa  ofertą,  zwrócić  się do wykonawców  o

wyrażenie  zgody  na przedłużenie  tego terminu  o oznaczony  okres  nie dłuższy  jednak  niż  60

dni.

9. Wymagania  dotyczące  wadium

Zamawiający  nie  wymaga  wniesienia  wadium.
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10.  Opis  sposobu  przygotowania  oferty.

l.  Wykaz  dokumentów  składających  się  na ofertę.

a) wypełniony  formularz  ofertowy  sporządzony  z wykorzystaniem  wzoru  stanowiącego  zał. nr 1,

zawierający  w szczególności:  łączną  cenę ofertową  biutto,  termin  realizacji  zamówienia,  okres

gwarancji  i warunki  płatności,  oświadczerńe  o okresie  związania  ofertą  oraz  o akceptacji

wszystkich  postanowień  SIWZ  i wzoru  umowy  bez zastrzeżeń,  a także informację  którą  część

zamówienia  Wykonawca  zamierza  powierzyć  podwykonawcy;

Do  oferty  należy  dołączyć  aktualne  dokumenty  potwierdzające  status  prawny  wykonawcy,

np. odpis  z właściwego  rejestru  lub z centralnej  ewidencji  i infonnacji  o działalności

gospodarczej.  Oferta  nie musi  zawierać  tych  dokumentów  w przypadku  wyrażenia  zgody

przez  wykonawcę  na pobranie  z dostępnych  w fon'nie  elektronicznej  pod określonyi'ni

adresami  internetowymi  ogólnodostępnych  i bezpłatnych  baz danych.  Upoważnienie  osób

podpisujących  ofertę  musi  bezpośrednio  wynikać  z ww.  dokumentów.  Oznacza  to, że

jeżeli  upoważnienie  takie  nie wynika  wprost  z ww. dokumentów,  to do oferty  należy

dołączyć stosowne pełnomocnictwo  w formie  oryginału  lub kserokopii  pohvierdzonei

notarialnie;

b) oświadczenie  wymienione  w pkt  6.1 rńniejszej  SIWZ;

c) zobowiązanie  podmiotu  trzeciego  ( w formie  oryginału)  w przypadku  gdy  wykonawca

wykazując  spełnienie  warunków  udziału  w postępowarńu  korzysta  z potencjału  podmiotu

trzeciego,

2. Oferta  musi  być  sporządzona  w  języku  polskim  i napisana  czytelrńe  w formie  pisemnej.

3. Dokumenty  sporządzone  w języku  obcym  są składane  wraz  z tłumaczerńem  na język

polski.

4. Dokumenty  dotyczące  treści  oferty  są składane  w oryginale  lub  kopii  poświadczonej  za

zgodność  z oryginałem  przez  wykonawcę.

5. Oświadczenia,  o których  mowa  w rozporządzeniu  Ministra  Rozwoju  z dnia  26 lipca  2016  r.

w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać zamawiający  od wykonawcy  w

postępowaniu  o udzielerńe  zamówienia  (Dz.  U. z 2016  r., poz.  1126)  dotyczące  Wykonawcy  i

innych  podmiotów,  na których  zdolnościach  lub sytuacji  polega  wykonawca  na zasadach

określonych  w art. 22a ustawy  oraz  dotyczących  podwykonawców  składane  są  w oryginale.

Dokumenty,  o których  mowa  w rozporządzerńu  Mźrństra  Rozwoju  z dnźa 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),  inne  niż  oświadczenia,  o

których  mowa  w zdaniu  poprzednim  składane  są  w oryginale  lub kopii  poświadczonej  za

zgodność  z oryginałem.

6, Poświadczenia  za zgodność  z oryginałem  dokonuje  odpowiednio  wykonawca,  podmiot,  na

którego  zdolnościach  lub sytuacji  polega  wykonawca,  wykonawcy  wspólrńe  ubiegający  się  o

udzielenie  zamówienia  publicznego  albo  podwykonawca,  w zakresie,  którego  każdego  z nich

dotyczą.
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7. W przypadku  podpisarńa  oferty  oraz poświadczenia  za zgodność  z oryginałem  kopii

dokumentów  przez  osobę  niewymienioną  w dokumencie  rejestracyjnym  (ewidencyjnym)

Wykonawcy,  należy  do oferty  dołączyć  stosowne  pełnomocnictwo  w oryginale  lub kopii

poświadczonej  notańalrńe.

8. Wszystkie  opracowane  przez  zamawiającego  załączniki  do niniejszej  specyfikacji  stanowią

wyłącznie  propozycję  co do formy  wymaganych  dokumentów.  Dopuszcza  się  przedstawierńe

wymaganych  załączników  w formie  własnej  opracowanej  przez  wykonawcę,  pod  warunkiem,

iź dokumenty  będą  zawierać  wszystkie  żądane  przez  zamawiającego  informacje  zawarte  w

załącznikach  i rńniejszej  specyfikacji  oraz  będą  podpisane  przez  Wykonawcę.

9. Każdy  wykonawca  może  złożyć  tylko  jedną  ofertę.  Złożenie  większej  liczby  ofert

spowoduje  odrzucenie  wszystkich  ofert  złożonych  przez  danego  wykonawcę.  Ofertę  składa

się  w  jednym  egzemplarzu.

lO.  Treść  złożonej  oferty  musi  odpowiadać  treści  SIWZ.

11. Poprawki  lub zmiany  w ofercie,  powiru'iy  być naniesione  czytelrńe  oraz opatrzone

podpisem  osoby  (osób)  podpisującej  ofertę.

12.  Zaleca  się, aby  każda  zapisana  strona  oferty  była  ponumerowana  kolejnymi  numerami,

a cała  oferta  wraz  z załączrńkami  była  w trwały  sposób  ze sobą  połączona  (np. zbindowana,

zszyta  uniemożliwiając  jej  samoistną  dekompletację),  oraz  zawierała  spis  treści.

13.  Wykonawca  ponosi  wszelkie  koszty  związane  z przygotowaniem  oferty.

14.  Zamawiający  nie  przewiduje  zwrotu  kosztów  udziału  w postępowaniu.

15.  Opakowanie  i oznakowanie  oferty:

Oferty  należy  składać  w nieprzejrzystej  i zamkniętej  kopercie  w  Specjalnym  Ośrodku

Szkolno-  Wychowawczym  w Zbąszyniu  ul. Zbąskich  7, 64-360  Zbąszyń,  w sekretariacie  do

dnia  7 sierpnia  2019r.  do godz.  10:OO  oraz  oznaczyć  jak  w poniższej  ramce:

Nazwa  i adres

wykonawcy

SOSW  Zbąszyń

ul. Zbąskich  7

64-360  Zbąszyń

OFERTA

,,Budowa  windy  przy  budynku  internatu  SOSW  w Zbąszyniu"

NIE  OTWIERAĆ  PRZED  07.08.2019r.  godz.lO'S

16.  Zamawiający  informuje,  iż zgodnie  z art. 8 w zw.  z art. 96 ust.  3 ustawy  oferty  składane  w

postępowaniu  o zamówienie  publiczne  są  jawne  i podlegają  udostępnieniu  od chwili  ich
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otwarcia,  z wyjątkiem  infon'nacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w rozumieniu

ustawy  z dnia  16 kwietnia  1993  r. o zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  (t.j.  Dz.  U. z 2018  r.

poz.419.),  jeśli  wykonawca  w ten'ninie  składania  ofert  zastrzegł,  że nie mogą  one być

udostępniane i iednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacie  stanowią  taiemnicę

przedsiębiorshva.

17. Zamawiający  zaleca,  aby informacje  zastrzeżone,  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  były

przez  wykonawcę  złożone  w oddzielnej  wewnętrznej  kopercie  z o;makowaniem  ,,tajemnica

przedsiębiorstwa",  lub  spięte  (zszyte)  oddzielnie  od pozostałych,  jawnych  elementów  oferty.

Brak jednoznacznego  wskazania,  które  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa

oznaczać  będzie,  że wszelkie  oświadczenia  i zaświadczenia  składane  w trakcie  niniejszego

postępowania  są  jawne  bez  zastrzeżeń.

18. Zastrzeżenie  informacji,  które  rńe stanowią  tajemnicy  przedsiębiorstwa  w rozumieniu

ustawy  o zwalczarńu  nieuczciwej  konkurencji  będzie  traktowane,  jako  bezskuteczne  i

skutkować  będzie  zgodnie  z uchwałą  SN z 20 października  2005  (sygn.  III  CZP  74/05)  ich

odtajnieniem.

19. Zamawiający  informuje,  że w przypadku  kiedy  wykonawca  otrzyma  od rńego  wezwanie

w trybie  art. 90 ustawy,  a złoźone  przez  niego  wyjaśnienia  i/lub  dowody  stanowić  będą

tajemnicę  przedsiębiorstwa  w rozumieniu  ustawy  o zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji

Wykonawcy  będzie  przysługiwało  prawo  zastrzeżenia  ich  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa.

Przedmiotowe  zastrzeżenie  zamawiający  uzna za skuteczne  wyłącznie  w sytuacji  kiedy

wykonawca  oprócz  samego  zastrzeżenia,  jednocześnie  wykaże,  iż dane informacje  stanowią

tajemnicę  przedsiębiorstwa.

20. Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany,  poprawki,  modyfikacje  i uzupełnienia  do złoźonej

oferty  pod warunkiem,  że zamawiający  otrzyma  pisemne  zawiadomierńe  o wprowadzerńu

zmian  przed  terminem  składania  ofert.  Powiadomienie  o wprowadzeniu  zmian  musi  być

złożone  wg  takich  samych  zasad, jak  składana  oferta  tj.  w  kopercie  odpowiednio

oznakowanej  napisem  ,,ZMIANA".  Koperty  oznaczone  ,,ZMIANA"  zostaną  otwarte  przy

otwieraniu  oferty  wykonawcy,  który  wprowadził  zmiany  i po stwierdzeniu  poprawności

procedury  dokonywania  zmian,  zostaną  dołączone  do oferty.

21. Wykonawca  ma prawo  przed  upływem  terminu  składania  ofert  wycofać  ofertę  z

postępowania.  Wycofania  dokonuje  się  na  pisemny  wniosek  Wykonawcy  złożony

Zamawiającemu  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  podpisany  przez  osoby/ę

upoważnione/ą  do jego  reprezentowania,  co winno  być  odpowiednio  udokumentowane.

22. Do przeliczenia  na PLN  wartości  wskazanej  w dokumentach  złożonych  na potwierdzenie

spełniania  warunków  udziału  w postępowaniu,  wyrażonej  w walutach  innych  niż PLN,

zamawiający  przyjmie  średni  kurs  publikowany  przez  Narodowy  Bank  Polski  z  dnia

wszczęcia  postępowania.

23. Oferta,  której  treść  nie  będzie  odpowiadać  treści  SIWZ,  z zastrzeżerńem  art. 87 ust. 2 pkt

3 ustawy  zostanie  odrzucona  (art. 89 ust. 1 pkt  2 ustawy).  Wszelkie  niejasności  i obiekcje

dotyczące  treści  zapisów  w SIWZ  należy  zatem  wyjaśnić  z zamawiającym  przed  terminem

składania  ofert  w trybie  przewidzianym  w punkcie  7 nirńejszej  SIWZ.  Przepisy  ustawy  nie
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przewidują  negocjacji  warunków  udzielenia  zamówienia,  w tym  zapisów  projektu  umowy,  po

terminie  otwarcia  ofert.

11.  Miejsce  oraz  termin  sldadania  i otwarcia  ofert.

1. Oferty  należy  składać  do dnia  07.08.2019r.  do godziny  10:OO w siedzibie  Zamawiającego

tj. w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno  -  Wychowawczym  ul. Zbąskich  7, 64-360  Zbąszyń,

w sekretariacie.  Oferta  złożona  po  terminie  będzie  zwrócona  wykonawcy  bez  rozpatrzenia.

2. Decydujące  znaczenie  dla oceny  zachowania  terminu  składania  ofert  ma data  i godzina

wpływu  oferty  do Zamawiającego,  a nie  data  jej  wysłania  przesyłką  pocztową  czy  laińerską.

3. Otwarcie  ofert  nastąpi  w dniu  7 sierpnia  2019r.  o godz.  1015 w Specjalnytn  Ośrodku

Szkolno  -  Wychowawczym  w Zbąszyniu  ul. Zbąskich  7,  sekretańat.

4. Otwarcie  ofert  jest  jawne.  Podczas  otwarcia  ofert  zamawiający  odczyta  informacje,

o których  mowa  w art. 86 ust. 4 ustawy.

5. Niezwłocznie  po otwarciu  ofert  zamawiający  zamieści  na stronie

bip.powiatnowotomyski.pl  informacje  dotyczące:

a) kwoty,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na sfinansowanie  zamówienia;

b) firm  oraz  adresów  wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  w terminie;

c) ceny,  ternninu  wykonarńa  zamówienia,  okresu  gwarancji  i warunków  płatności  zawartych

w ofertach.

12.  Opis  sposobu  obliczenia  ceny.

1. Cena  oferty  stanowić  będzie  wynagrodzerńe  ryczałtowe,  o którym  mowa  w art. 632 ustawy

z dnia  23 kwietnia  1964r.  Kodeks  cywilny  (Dz.  U. z 1964r.  Nr  16, poz.  93 ze zm.)

Wykonawca  oblicza  cenę  na podstawie  projektu  budowlanego,  wykonawczego,  specyfikacji

technicznych  wykonarńa  i odbioru  robót,  przedmiaru  robót  i wymagań  Zamawiającego,

określonych  w SIWZ  wraz  z załączrńkami.

2. Cena  podana  przez  Wykonawcę  jest  wiążąca  od chwili  złożerńa  oferty  i nie  ulega  zmianie

w trakcie  realizacji  umowy  nawet,  jeśli  Wykonawca  rńe przewidział  w  ofercie  zmian

cenotwórczych  składników,  nie  doszacował  ilości  i  kosztów  rńezbędnych  nakładów

związanych  z realizacją  przedmiotu  zamówierńa  bądź  nie dokonał  właściwego  rozpoznania

jego  zakres.

3. Cena  ofertowa  obliczona  przez  Wykonawcę  musi  obejmować  wszystkie  koszty  związane  z

realizacja  przedmiotu  zamówienia.

4. W całkowitej  cenie  ofertowej  Wykonawca  ma obowiązek  zawrzeć  wszelkie  cła,  podatki  i

inne  naleźności  płatne  przez  Wykonawcę.
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5. Cenę  ofertową  należy  podać  cyframi  z zaokrągleniem,  do dwóch  miejsc  po przecinku.

6. Rozliczenia  między  zamawiającym  a wykonawcą  prowadzone  będą  w walucie  polskiej

(złoty  polski).  Zamawiający  nie  przewiduje  rozliczenia  w walutach  obcych.

7. Jeżeli  w postępowaniu  złożona  będzie  oferta,  której  wybór  prowadziłby  do powstania  u

zamawiającego  obowiązku  podatkowego  zgodrńe  z przepisami  o podatku  od  towarów  i usług,

zamawiający  w celu  oceny  takiej  oferty  doliczy  do przedstawionej  w niej ceny  podatek  od

towarów  i usług,  który  miałby  obowiązek  rozliczyć  zgodnie  z tymi  przepisami.  W takim

przypadku  Wykonawca,  składając  ofertę,  jest  zobligowany  poinformować  zamawiającego,  że

wybór  jego  oferty  będzie  prowadzić  do powstarńa  u zamawiającego  obowiązku  podatkowego,

wskazując  nazwę  (rodzaj)  towaru  / usługi,  których  dostawa  / świadczenie  będzie  prowadzić

do jego  powstania,  oraz  wskazując  ich  wartość  bez  kwoty  podatlcu.

13.  Opis  kryteriów,  którymi  zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze

oferty,  wraz  z podaniem  znaczenia  tych  kryteriów  i sposobu  oceny  ofert.

1.  Kryteriami  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  %dą;

a) cena  ofertowa  brutto  -  60 %

b) długość  okresu  gwarancji  - 40 %

gdzie  1%  = I pkt

Maksymalna  liczba  punktów  w kryteńum  równa  jest  określonej  wadze  kryteńum  w %.

Kryterium  -  cena  ( C)

cena  najniższa  spośród  ofert

C= x 60 pkt
cena  oferty  badanej

Kryterium  -  długość  okresu  gwarancji  - G

okres  gwarancji  w ofercie  badanej  (nie  mniej  niż  36 miesięcy)

G= x 40 pkt

najdłuższy  okres  gwarancji  spośród  ofert  nieodrzuconych  (nie  więcej  niż  60 miesięcy)

Zamawiający  nie  dopuszcza  zaproponowania  przez  Wykonawcę  okresu  gwarancji

wyrażonego  w inny  sposób  niż  w  pełnych  miesiącach.

Minimalny,  wymagany  przez  Zamawiającego,  okres  gwarancji  wynosi36  miesięcy.

Maksymalny  okres  gwarancji  wynosi  60 miesięcy.
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Jeżeli Wykonawca  zaproponuje  w ofercie  okres  gwarancji  dłuższy  niż 60 miesięcy,  termin

ten będzie  wiążący  do Wykonawcy,  jednakże  do oceny  ofert  w kryterium,,okres  gwarancji"

zostanie  przyjęty  okres  maksymalny  zawarty  w SIWZ,  tzn.  60 miesięcy.

Jeżeli  Wykonawca  zaoferuje  okres  gwarancji  krótszy  niż  36 miesięcy  wówczas  jego  oferta

zostanie  odrzucona  na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt  2 jako  rńezgodną  z SIWZ.

3. Uzyskana  punktacja  w przedmiotowych  kryteriach  stanowić  będzie  łącznie  sumę  punktacji,

liczonej  wg  wzoru:

0  C+G(ocena)  =

4. Łączna  punktacja.

Łączna  punktacja  jest  sumą  punktów  uzyskanych  w kryteńach:  cen ofertowa  bnitto,  długość

okresu  gwarancji.

Punktacja  przyznawana  ofertom  w poszczególnych  kryteńach  będzie  liczona  z dokładnością

do dwóch  miejsc  po przecinku.  Najwyższa  liczba  punktów  wyznaczy  najkorzystniejszą  ofertę.

Zamawiający  udzieli  zamówierńa  Wykonawcy,  którego  oferta  odpowiadać  będzie  wszystkim

wymaganiom  przedstawionym  w ustawie  PZP, oraz w  SIWZ  i zostanie  ocerńona  jako

najkorzystniejsza  w oparciu  o podane  kryteria  wyboru.

Jeżeli  rńe będzie  można  dokonać  wyboru  oferty  najkorzystrńejszej  ze względu  na to, że dwie

lub więcej  ofert  przedstawia  taki  sam bilans  ceny i pozostałych  kryteńów  oceny  ofert,

Zamawiający  spośród  tych  ofert  dokona  wyboru  oferty  z niższą  ceną  (art. 91 ust. 4 ustawy

PZP).

14.  Ogłoszenie  wyników  postępowania:

l.  Niezwłoczrńe  po wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zamawiający  zawiadomi  wykonawców,

którzy  złożyli  oferty,  o:

a) wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę  albo imię  i nazwisko,  siedzibę  albo

miejsce  zamieszkania  i adres,  jeżeli  jest  miejscem  wykonywania  działalności  wykonawcy,

którego  ofertę  wybrano,  oraz  nazwy  albo  imiona  i nazwiska,  siedziby  albo  miejsca

zamieszkania  i adresy,  jeżeli  są  miejscami  wykonywania  działalności  wykonawców,  którzy

złoźyli  oferty,  a także  punktację  przyznaną  ofertom  w każdym  kryteńum  oceny  ofert  i łączną

punktację;

b) Wykonawcach,  którzy  zostali  wykluczeni;

c) Wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  powodach  odrzucenia  oferty,  a w

przypadkach,  o których  mowa  w art. 89 ust. 4 i5,  braku  równoważności  lub  braku  spełniania

wytnagań  dotyczących  wydajności  lub  funkcjonalności;

d) unieważrńerńu  postępowarńa

-  podając  uzasadnienie  faktyczne  i prawne.

Informacją  zostanie  przesłania  drogą  elektroniczna  lub  faksem.

2. Niezwłocznie  po wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zamawiający  zamieści  na stronie

internetowąi  www.soswz.pl  zawiadomienie  o wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zawierające

informację,  o których  mowa  w pkt.  1. a) lub  d).
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3. Ogłoszenie  o udzieleniu  zamówienia  zostanie  opublikowane  w Biuletynie  Zamówień

Publicznych  w terminie  30 dni  od dnia  zawarcia  umowy  w sprawie  zamówienia  publicznego.

15. Informacje  o formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  wyborze

oferty  w  celu  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego.

l.  Wybrany  wykonawca  zostanie  zawiadomiony  o terminie  i miejscu  podpisania  umowy.

Informacje  o terminie  i miejscu  podpisania  umowy  wybranemu  Wykonawcy  Zamawiający

może  przekazać  telefonicznie  bądź  drogą  elektroniczną.

2. Osoby  reprezentujące  wykonawcę  przy  podpisywarńu  umowy  powinny  posiadać  ze sobą

dokumenty  potwierdzające  ich  umocowanie  do podpisania  umowy,  o ile umocowanie  to nie

będzie  wynikać  z dokumentów  załączonych  do oferty.

3. Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o niniejsze  zamówienie,  których  oferta  zostarńe

uznana  za  najkorzystniejszą,  przed  podpisaniem  umowy  o realizację  zmówierńa  są

zobowiązani  dostarczyć  zamawiającemu  stosowną  umowę  regulującą  współpracę,

zawierającą  w swojej  treści  minimum  następujące  postanowienia:

a) określenie  celu  gospodarczego,

b) określenie,  który  z podmiotów  jest  upoważniony  do występowania  w imieniu  pozostałych

przy  realizacji  zamówienia,

c) oznaczenie  czasu  trwania  współpracy  wykonawców  wspólnie  realizujących  zamówienie,

obejmującego  mirńmum  okres  realizacji  przedmiotu  zamówienia,

d) zakaz  zmian  w umowie  bez zgody  zamawiającego.

4. Zamawiający  podpisze  umowę  z Wykonawcą,  który  przedłoży  ofertę  najkorzystniejszą

z punktu  widzenia  kryteriów  przyjętych  w specyfikacji.

5, Wykonawca  w terminie  do 5 dni  roboczych  licząc  od dnia  zawarcia  umowy  jest

zobowiązany  dostarczyć:

*  oświadczenie,  źe osoby,  wykonujące  wszelkie  czynności  wchodzące  w tzw.  koszty

bezpośrednie  (które  wykonują  czynności  bezpośrednio  związane  z wykonywaniem

robót  czyli  tzw.  pracowników  fizycznych)  będzie  zatrudrńał  na podstawie  umowy  o

pracę  oraz  wykaz  (listę)  tych  osób  (pracowników);

*  kosztorysofertowysporządzonymetodąkalkulacjiszczegółowej;

*  kserokopię  poświadczoną  za zgodność  z oryginałem  aktualnych  uprawnień  do

wykonywarńa  samodzielnych  funkcji  w budownictwie  wraz  z kopią  zaświadczenia  o

wpisie  do Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  osób wykonujących  czynności

w trakcie  realizacji  zamówienia  ( wskazanych  w wykazie  osób -  kierownika  budowy

i kierownika  robót);

*  polisę  ubezpieczenia  OC.

6. W przypadku,  gdy  wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,

uchyla  się od zawarcia  umowy,  Zamawiający  będzie  mógł  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą

spośród  pozostałych  ofert,  bez przeprowadzenia  ich  ponownego  badania  i oceny  chyba,  że

zachodzą  przesłanki,  o których  mowa  w art. 93 ust. 1 ustawy  Pzp.

18



16.  Wymagania  dotyczące  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy:

1.  Zamawiający  będzie  wymagał  od Wykonawcy,  który  złoży  najkorzystniejszą  ofertę,

złożenia  przed  podpisaniem  umowy  lub  najpóźniej  w  dniu  jej  podpisywania,

zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w  kwocie  stanowiącej  10%  ceny

całkowitej  brutto  podanej  w ofercie.

2.  Zabezpieczenie  może  być  wnoszone  według  wyboru  Wykonawcy  w jednej  lub  w  kilku

następujących  formach:

-) pieniądzu;

-)poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-

kredytowej,  z tym  że poręczenie  kasy  jest  zawsze  poręczeniem  pieniężnym;

-) 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.

3)  Jeżeli  zabezpieczenie  wniesiono  w  postaci  gwarancji,  gwarancja  powiru'ia  być

sporządzona  zgodnie  z obowiązującym  prawem  i wiru'ia  zawierać  następujące  elementy:

a)  nazwę  dającego  zlecerńe  (Wykonawcy),  beneficjenta  gwarancji

(Zamawiającego),  Gwaranta  (banku  lub  instytucji  ubezpieczeniowej

udzielających  gwarancji)  oraz  wskazarńe  ich  siedzib,

b) określenie  wierzytelności,  która  ma  być  zabezpieczona  gwarancją,

c) kwotę  gwarancji,

d) termin  ważności  gwarancji,

e)  zobowiązanie  do (klauzule):  bezwarunkowego  i nieodwołalnego  wypłacenia

Zamawiającemu  wymaganej  kwoty  po  otrzymaniu  pierwszego  pisemnego

żądania,  bez konieczności  jego  uzasadniania,  zawierające  oświadczenie

Zamawiającego,  iż  Wykonawca,  którego  ofertę  wybrano:

(a.l)  nie  wykonał  umowy  lub

( a.2)  nienależycie  wykonał  umowę  lub

(a.3)  nie wykonał  lub w  odpowiednim  terminie  nie wykonał  zobowiązań

wynikających  z tytułu  rękojmi  za wady  na  przedmiot  zamówienia.

Dodatkowo:

W/w  zobowiązanie,  poza  zgodnymi  z  obowiązującym  prawem  pozostałymi

zaleceniami  organizacyjnymi  gwaranta,  nie  może  zawierać  zastrzeżenia

wyłącznezo  dot. konieczności  kierowania  żądania  Zamawiaiącego  iedynie  przez

Bank  Zamawiaiącego  i powinno  w takim  przypadku  dopuszczać inne, zgodne z
obowiązującym  prawem  formy,

Właściwość  miejscową  do  rozstrzygania  sporów  wskazuje  siedziba

Zamawiającego,

Wszelkie  przywołanie  w dokumencie  gwarancji  pojęcia  nie zdefiniowane  w

przepisach  prawa  muszą  zawierać  w tekście  gwarancji  swoją  defirńcję,

4. Postanowienia  dotyczące  gwarancji  odnoszą  się  również  do zabezpieczenia  składanego  w

formie  poręczeń.
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5. Zabezpieczenie  wnoszone  w pieniądzu  należy  wpłacić  na rachunek  Specjalnego  Ośrodka

Szkolno-  Wychowawczego  32 9058  0000  0000  0003  4337  0005

6. Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na wniesienie  zabezpieczenie  w formach  określonych  art.

148  ust.  2 ustawy  Pzp.

7. W przypadku,  gdy  zabezpieczenie,  będzie  wnoszone  w  formie  innej  niż pieniądz,

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do akceptacji  projektu  ww.  doIlcumentu.

8.  Zamawiający  zwróci  kwotę  stanowiącą  70%  zabezpieczenia  w terminie  30 dni  od dnia

wykonania  zamówienia  iuznarńa  przez  Zamawiającego  za należycie  wykonane.

9.  Kwotę  stanowiącą  30%  wysokości  zabezpieczenia  Zamawiający  pozostawi  na

zabezpieczenie  roszczeń  z tytułu  rękojmi  za wady.

10. Kwota,  o której  mowa  w pkt  9 zostanie  zwrócona  nie  później  niż  w 15 drńu  po upływie

okresu  rękojmi  za wady.

11. Jeżeli  wystąpi  konieczność  przedłużenia  terminu  realizacji  zamówienia  w stosunku  do

terminu  przedstawionego  w ofercie  przetargowej  Wykonawca  przed  podpisaniem  aneksu

lub najpóźniej  w dniu  jego  podpisywaniu,  zobowiązany  jest  do przedłużenia  terminu

ważności  wniesionego  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  albo  jeśli  nie  jest  to

możliwe,  do wniesienia  nowego  zabezpieczenia  na okres  wynikający  z aneksu  do umowy.

17.  Wymagania  dotyczące  podwykonawstwa

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  na roboty

budowlane,  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 pro5e1ctem 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. Niezgłoszenie  przez  Zamawiającego  w  formie  pisemnej  zastrzeżeń  do przedłożonego

projektu  umowy  o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w terminie

7 dni  od dnia  jej  przedłożenia  Zamawiającemu,  uważa  się za akceptację  projektu  umowy

przez  zamawiającego  i projektu  jej  zmian.

4. 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  termirńe  7 dni  od

drńa  jej  zawarcia.

5. Niezgłoszenie  przez  Zamawiającego  w formie  pisemnej  sprzeciwu  do przedłożonej  umowy

o podwykonawstwo  i zmian  tej umowy,  której  przedmiotem  są roboty  budowlane,  w

terminie  7 dni  od dnia  jej  przedłożenia  Zamawiającemu,  uważa  się  za akceptację  umowyi

zmian  tej  umowy  przez  Zamawiającego.
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6. Wykonawca,  podwykonawca  lub dalszy  podwykonawca  zamówienia  na roboty  budowlane

przedkłada  zamawiającemu  poświadczoną  za zgodność  z oryginałem  kopię  zawartej

umowy  o podwykonawstwo  i jej zmian,  której  przedmiotem  są dostawy  lub usługi,  w

terminie  7 drń od dnia  jej zawarcia,  z wyłączeniem  umów  o podwykonawstwo  o wartości

mniejszej  niż  0,5%  wartości  umowy  w sprawie  zamówienia  publicznego.  Wyłączenie,  nie

dotyczy  umów  o podwykonawstwo  o wartości  większej  niź  50 000  zł.

7. W  przypadku  uchylania  się  przez  Wykonawcę,  podwykonawcę  lub  dalszego

podwykonawcę  zamówienia  od obowiązki  zapłaty  Zamawiający  dokonuje  bezpośredniej

zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszemu

podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną  przez  zamawiającego  umowę  o

podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  który  zawarł  przedłożoną

zamawiającemu  umowę  o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi

8. Wynagrodzenie,  o którym  mowa  w ust. 7, dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych  po

zaakceptowaniu  przez  zamawiającego  umowy  o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są

roboty  budowlane,  lub po przedłożeniu  zamawiającemu  poświadczonej  za zgodność  z

oryginałem  kopii  umowy  o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi.

9. Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez odsetek,  naleźnych

podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy.

10. Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  zamawiający  umożliwi  wykonawcy  zgłoszenie

w formie  pisemnej  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia

podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  o których  mowa  w ust. 7, w terminie  7 dni

od dnia  doręczenia  tej informacji.

l1.  Zapłata  przez  Zamawiającego  na rzecz  podwykonawcy  dokonana  będzie  w terminie  30

dni  od dnia  zgłoszenia  roszczenia.

12.  Zamawiający  wymaga,  aby  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  zamówierńa

wykonawca,  o ile są już znane,  podał  nazwy  albo  imiona  i nazwiska  oraz  dane

kontaktowe  podwykonawców  i osób  do  kontaktu  z nimi,  zaangażowanych  w

wykonywanie  robót.  Wykonawca  zawiadamia  Zamawiającego  o wszelkich  zmianach

danych,  o których  mowa  w zdaniu  pierwszym,  w trakcie  realizacji  zamówienia,  a także

informacje  na temat  nowych  podwykonawców,  którym  w późniejszym  okresie  zamierza

powierzyć  realizację  robót  budowlanych.

13. Jeżeli  zmiana  albo rezygnacja  z podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na którego  zasoby

wykonawca  powoływał  się,  na zasadach  określonych  w art. 22a  ust. Iustawy  pzp,  w celu

wykazania  spełniania  warunków  udziału  w postępowaniu,  wykonawca  jest  obowiązany

wykazać  zamawiającemu,  że  proponowany  iru'iy  podwykonawca  lub  wykonawca

samodzielnie  spełni  a je  w stopniu  nie  mniejszym  niż  podwykonawca,  na którego  zasoby

wykonawca  powoływał  się  w trakcie  postępowania  o udzielenie  zamówienia.

14. Jeżeli  powierzenie  podwykonawcy  wykonania  części  zamówienia  na roboty  budowlane

następuje  w trakcie  jego  realizacji,  Wykonawca  na żądanie  Zamawiającego  przedstawia

oświadczenia  dotyczące  baraku  podstaw  do wykluczenia.

15. Jeżeli  Zamawiający  stwierdzi,  iż wobec  danego  podwykonawcy  zachodzą  podstawy

wykluczenia,  wykonawca  jest  zobowiązany  zastąpić  tego  podwykonawcę  lub

zrezygnować  z powierzenia  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcy.

16. Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom  nie zwalnia  wykonawcy  z

odpowiedzialności  za należyte  wykonanie  tego  zamówienia.
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18.  Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści

zawieranej  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  ogólne  warunki  umowy

albo  wzór  umowy,  jeżeli  zamawiający  wymaga  od  wykonawcy,  aby  zawarł  z nim

umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  na  takich  warunkach

Wzór  umowy  jaka  zostanie  zawarta  z wybranym  wykonawcą  stanowi  zalącznik  nr  6 do

nirńejszej  specyfikacji.

Zmiany  umowy  w formie  aneksu  do umowy  są możliwe  w przypadkach,  w których  nastąpiła:

1. Zmiana  sposobu  spełniarńa  świadczenia  -  zmiany  technologiczne  spowodowane  w

szczególności  następującymi  okolicznościami  :

a) niedostępność  na rynku  mateńałów  lub urządzeń  wskazanych  w  dokumentacji

projektowej  lub specyfikacji  technicznej  wykonania  i odbioru  robót  spowodowana

zaprzestaniem  produkcji  lub  wycofaniem  z rynku  tych  mateńałów  lub  urządzeń

b) konieczność  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań

technicznych/techno1ogicznych  niż wskazane  w  dokumentacji  projektowej  lub

specyfikacji  technicznej  wykonania  i odbioru  robót,  w sytuacji  gdyby  zastosowanie

przewidzianych  rozwiązań  groziło  niewykonaniem  lub  wadliwym  wykonaniem

przedmiotu  umowy,

c) konieczność  zrealizowania  przedmiotu  umowy  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań

technicznych  lub  mateńałowych  ze względu  na zmiany  obowiązującego  prawa,

W przypadku  wystąpienia  którejkolwiek  z wymienionych  okoliczności  możliwa  jest  w

szczególności  zmiana  sposobu  wykonania,  mateńałów  i technologii  robót.

2. Zmiany  osobowe  :

2.1. Zmiana  osób podanych  w ofercie  wykonawcy  przy  pomocy  , których  wykonawca

realizuje  przedmiot  umowy  w następujących  przypadkach:

a) śmierci,  choroby  lub  innych  zdarzeń  losowych  osoby  wykonującej  zamówienie,

b) nie  wywiązywania  się osoby  wykonującej  zamówienie  z obowiązków  wynikających  z

um0W7,
c) utraty  uprawnień  do zawodu,

d) jeżeli  zmiana  osoby  wykonującej  zamówienie  stanie  się  korńeczna  z jakichkolwiek

innych  przyczyn  niezależnych  od Wykonawcy  (np.  rozwiązanie  umowy  o pracę,  itp.).

2.2. W przypadku  zmiany  osoby  wykonującej  zamówienia,  nowa  osoba musi  spełniać

wymagania  określone  w SIWZ.

2.3. Zmiana  jest  możliwa  jedynie  za uprzednią  pisemną  zgodą  Zamawiającego,  akceptującego

nową  osobę  wykonującą  zamówienie.

2.4. Zamawiający  może  żądać  od Wykonawcy  zmiany  osoby  wykonującej  zamówienie,  jeżeli

uzna,  źe osoba  wykonująca  zamówienie  nie wykonuje  swoich  obowiązków  wynikających  z

umowy.  Wykonawca  obowiązany  jest  zmienić  osobę  wykonującą  zamówienie  zgodnie  z

żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wrńosku Zamawiającego,  pod ryzorem
uznania  umowy  za nienależycie  wykonaną  i odstąpienia  od umowy  z powodu  okoliczności  za

które  odpowiada  Wykonawca.

2.5.  Zmiana  podwykonawcy:

a) zmiana  podwykonawcy,  przy  pomocy  którego  Wykonawca  wykonuje  przedmiot

umowy  na innego  - dysponującego  co najmniej  porównywalnym  doświadczeniem,

potencjałem  tecłu'iicznym  i osobowym;
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b) rozszerzenie  lub  zmniejszenie  zakresu  podwykonawstwa  w  porównaniu  do

wskazanego  w ofercie  wykonawcy,  o ile  posłużenie  się podwykonawcą  doprowadzi

do skrócenia  terminu  wykonania  przedmiotu  umowy,

3. Roboty  zamienne  - Zamawiający  dopuszcza  możliwość  wystąpienia  w trakcie  realizacji

przedmiotu  umowy  konieczności  wykonania  robót  zamiennych  w  stosunku  do

przewidzianych  dokumentacją  projektową  w sytuacji,  gdy  wykonanie  tych  robót  będzie

niezbędne  do  prawidłowego,  tj.zgodnego  z zasadami  wiedzy  tecłu'iicznej  i

obowiązującymi  na dzień  odbioru  robót  przepisami,  wykonania  przedmiotu  umowy.

4. Zmiana  mateńałów  iurządzeń  - Zamawiający  dopuszcza  wprowadzenie  zamiany

mateńałów  i urządzeń  przedstawionych  w ofercie  przetargowej  pod  warunkiem,  że zmiany

te będą  korzystne  dla  Zamawiającego.  Będą  to, przykładowo,  okoliczności:

a) powodujące  obniżenie  kosztu  ponoszonego  przez  Zamawiającego  na  eksploatację

i konserwację  wykonanego  przedmiotu  umowy;

b) powodujące  poprawienie  parametrów  technicznych;

c) wynikające  z aktualizacji  rozwiązań  z uwagi  na postęp  technologiczny  lub zmiany

obowiązujących  przepisów.

Dodatkowo  możliwa  jest zmiana  producenta  poszczególnych  mateńałów  iurządzeń

przedstawionych  w ofercie  przetargowej  pod warunkiem,  że zmiana  ta nie spowoduje

obniżerńa  parametrów  tych  mateńałów  lub  urządzeń.

5. Wszystkie  powyższe  postanowienia  stanowią  katalog  zmian,  na które  Zamawiający  może

wyrazić  zgodę.  Nie  stanowią  jednocześnie  zobowiązania  do wyrażenia  takiej  zgody.

6. Zmiany,  o których  mowa  w ust. 1, 3 i 4 niniejszego  paragrafu  muszą  być  każdorazowo

zatwierdzone  przez  Zamawiającego  w porozumieniu  z projektantem.

7. W  pozostałym  zakresie  stosuje  się  zasady  określone  w art. 144  ustawy  Pzp.

19.  Pouczenie  o środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  wykonawcy  w  toku

postępowania  o udzielenie  zamówienia:

Zgodnie  z art. 179  ustawy,  środki  ochrony  prawnej  przysługują  wykonawcy,  a także  innemu

podmiotowi,  jeżeli  ma lub miał  interes  w uzyskaniu  danego  zamówienia  oraz poniósł  lub

moźe  ponieść  szkodę  w wyniku  naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów  niniejszej

ustawy.

W niniejszym  postępowaniu  przysługują  środki  ochrony  prawnej  uregulowane  w dziale  VI,

rozdział  1-  3 w art. 179  -  art. 198 g ustawy.

1.  Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z przepisarni  ustawy  czynności

zamawiającego  podjętej  w postępowarńu  o udzielenie  zamówienia  lub  zaniechania  czynności,

do której  zamawiający  jest  zobowiązany  na podstawie  ustawy.

2. Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  wobec  czynności:

a) wyboru  trybu  negocjacji  bez ogłoszenia,  zamówienia  z wolnej  ręki  lub  zapytania  o cenę;

b) określenia  warunków  udziału  w postępowaniu;

c) wykluczenia  odwołującego  z postępowania  o udzielenie  zamówienia;

d) odrzucenia  oferty  odwołującego;

e) opisu  przedmiotu  zamówienia;
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f) wyboru  najkorzystniejszej  oferty.

3. Odwołanie  powinno  wskazywać  czynność  lub zaniechanie  czynności  zamawiającego,

której  zarzuca  się  niezgodność  z przepisami  ustawy,  zawierać  zwięzłe  przedstawienie

zarzutów,  określać  żądanie  oraz  wskazywać  okoliczności  faktyczne  i prawne  uzasadniające

wniesienie  odwołania.

4. Odwołanie  wnosi  się  do Prezesa  Izby  w formie  pisemnej  lub w postaci  elektronicznej,

podpisane  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  przy  pomocy  ważnego

kwalifikowanego  certyfikatu  lub równoważnego  środka,  spełniającego  wymagania  dla tego

rodzaju  podpisu.

5. Odwołujący  przesyła  kopię  odwołania  zamawiającemu  przed  upływem  terminu  do

wrńesienia  odwołania  w taki  sposób,  aby  mógł  on zapoznać  się  z jego  treścią  przed  upływem

tego  terminu.  Domniemywa  się,  iż zamawiający  mógł  zapoznać  się  z treścią  odwołania  przed

upływem  terminu  do jego  wniesienia,  jeżeli  przesłanie  jego  kopii  nastąpiło  przed  upływem

terminu  do jego  wniesienia  przy  użyciu  środków  komurńkacji  elektronicznej.

6. Wykonawca  może  w terminie  przewidzianym  do wniesienia  odwołania  poinformować

zamawiającego  o niezgodnej  z przepisami  ustawy  czynności  podjętej  przez  niego  lub

zaniechaniu  czynności,  do której  jest  on zobowiązany  na podstawie  ustawy,  na które  nie

przysługuje  odwołarńe  na podstawie  art. 180  ust. 2.

7. W przypadku  uznania  zasadności  przekazanej  informacji  zamawiający  powtarza  czynność

albo  dokonuje  czynności  zaniechanej,  informując  o tym  wykonawców  w sposób  przewidziany

w ustawie  dla  tej czynności.

8.Odwołanie  wnosi  się  w  terminie  5 dni  od dnia  przesłania  informacji  o czynności

zamawiającego  stanowiącej  podstawę  jego  wniesienia  - jeżeli  zostały  przesłane  w sposób

określony  w art. 180  ust. 5 zdanie  drugie,  albo  w terminie  10 dni  - jeżeli  zostały  przesłane  w

inny  sposób.

9. Odwołanie  wobec  treści  ogłoszerńa  o zamówieniu,  a jeżeli  postępowanie  jest  prowadzone

w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  także  wobec  postanowień  specyfikacji  istotnych

warunków  zamówienia,  wnosi  się  w terminie  5 dni od drńa zamieszczenia  ogłoszenia  w

Biuletynie  Zamówień  Publicznych  lub specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  na

stronie  internetowej.

20.  Pozostałe  informacje.

1. Zamawiający  nie  przewiduje  zawarcia  umowy  ramowej.

2. Zamawiający  nie  przewiduje  aukcji  elektronicznej.

3. Zamawiający  nie  przewiduje  zwrotu  kosztów  udziału  w postępowarńu.

4. Klauzula  informacyjna  z art.  13  RODO  do zastosowania  przez  zamawiających  w celu

związanym  z postępowaniem  o udzielenie  zamówienia  publicznego

Zgodnie  z art.  13 ust.  l i 2 rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i Rady  (UE)

2016/679  zdnia  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:
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a administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest Dyrektor  Specjalnego  Ośrodka

Szkolno-  Wychowawczego  w Zbąszyrńu  e-mail:  soswz(a),wp.pl

a inspektorem  ochrony  danych  osobowych  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-

Wychowawczym  jest  Pani  Mańena  Galas  e-mail:  iod(a,poviiatnowotomyski.pl  tel. 61 44

26 705

a Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  na podstawie  art. 6 ust. 1 lit.  c RODO  w celu

związanym  z postępowaniem  o udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym  w

trybie  przetargu  nieograniczonego  ( SOSW.221.2.2019  Budowa  winy  przy  budynku

internatu  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno  Wychowawczego  w Zbąszyniu)

a 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 drńa  29 stycznia  2004  r. -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U. z 2018  r. poz.

1986),  dalej  ,,ustawa  Pzp";

s Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane,  zgodnie  z art. 97 ust. I ustawy  Pzp,  przez

okres  4 lat od dnia  zakończenia  postępowania  o udzielenie  zamówierńa,  a jeżeli  czas

trwania  umowy  przekracza  4 lata, okres  przechowywania  obejmuje  cały  czas trwania

umowy;

a obowiązek  podania  przez  Parńą/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  niepodaia  określonych  danych  wynikają  z ustawy  Pzp;

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

zautomatyzowany,  stosowanie  do art. 22 RODO;

s posiada  Patń/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;

nie  przysługuje  Pani/Panu:
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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.  I lit.  c RODO.

5. W  kwestiach  nieuregulowanych  niniejszą  specyfikacją  stosuje  się  przepisy  ustawy  z dnia

29 stycznia  2004r.  Prawo  zamówień  publicznych.

6. Integralną  częścią  specyfikacji  są  następujące  załączniki.

Załącznik  nr  1-  Formularz  ofertowy  -  zadanie  1-  do  wypełnienia  przez  wykonawców  i załączenia  do  oferty,

Załącznik  nr  2 -  Oświadczenie,  że na  dzień  składania  ofert  wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu  z postępowania

i spełnia  warunki  udziahi  w  postępowaniu  - do  wypełnienia  przez  wykonawców  izałączenia  do  oferty.

Załącznik  m  3 - Oświadczenie  o przynależności  lub  braku  przynależności  do tej samej  grupy  kapitałowej,  o

której  mowa  w  art.  24 ust. I pkt  23 ustawy  do  wypełnienia  przez  wykonawców  i przekazania

zamawiającemu  w terminie  3 dnia  od  dnia  zamieszczenia  na  stronie  internetowej  informacji  z otwarcia

ofert;

Załącznik  nr  4 -  Wykaz  robót  budowlanych  wykonanych  nie  wcześniej  niż  w  ola'esie  ostatnich  pięciu  lat  przed

upływem  terminu  składania  ofert,  a jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  - w  tym  okresie,  wraz  z

podaniem  ich  rodzaju,  wartości,  datya, miejsca  wykonania  i podmiotów  na  rzecz  których  roboty  zostały

wykonane  - do  wypełnienia  przez  wykonawców  i przekazania  zamawiającemu  na  każde  jego  wezwanie

Załącznik  nr  5 -  Wykaz  osób,  skierowanych  przez  wykonawcę  do realizacji  zamówienia  publicznego,  w

szczególności  odpowiedzialnych  za świadczenie  ushig,  kontrolę  jakości  lub  kierowania  robotami  budowlanymi,

waz  z informacjami  na temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  uprawnień,  doświadczenia  i wykształcenia

niezbędnych  do wykonania  zamówienia  publicznego,  a także  zakresu  wykonanych  przez  nie  czynności  oraz

informacją  o podstawie  do dysponowania  tymi  osobami  - do  wypełnienia  przez  wykonawców  i przekazania

zamawiającemu  na każde  jego  wezwanie;

Załącznik  nr  6 -  wzór  umowy,

Załącznik  nr  7 -  dokumentacja  projektowa  ( projekt  budowlany,  projekt  wykonawczy,  przedmiar,  STWiOR).

Załącznik  nr  8 -  wzór  zobowiązania  do  udostępnienia  zasobów  -  jeśli  Wykonawca  korzysta  z zasobów

podmiotu  trzeciego  do  wype4nienia  przez  wykonawców  i załączenia  do  oferty.
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