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Wykonawcy zobowiązani są do zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi
ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty
nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego w niemniejszej SIWZ.
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Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:
1)
„postępowaniu” lub „postępowaniu o udzielnie zamówienia” – należy przez to rozumieć
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wszczynane w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Celestynów część I postępowania
termomodernizacja Szkoły Podstawowej w m. Regut
Część II postępowania termomodernizacja części budynku (łącznik) Zespołu Szkół w
Celestynowie,
w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja gminnych obiektów
użyteczności publicznej i budynków komunalnych”
2)
„SIWZ”, - należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z
załącznikami,
3)
„ustawie” lub „Pzp” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.),
4)
„Wykonawcy” - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia
publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego,
5)
„Zamawiającym” – należy przez to rozumieć Gminę Celestynów.

ROZDZIAŁ I
Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Celestynów , ul. Regucka 3
05-430 Celestynów
NIP: 532-105-76-50 REGON: 013268965
www.celestynow.pl, ug@celestynow.pl
telefon: 00 48 22 789 70 60, faks: 00 48 22 789 70 11
Rozdział II
Tryb udzielenia zamówienia
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Postępowanie jest prowadzone w języku polskim na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), dalej Pzp, oraz aktów
wykonawczych do ustawy w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 Pzp).
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
zastosowanie mają przepisy Pzp oraz aktów wykonawczych.
Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy
składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybraną część zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie trzech lat od udzielenia przedmiotowego
zamówienia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych Zamawiający przewiduje
udzielenia zamówień podobnych do wartości 50% wartości zamówienia podstawowego dla każdej
z części postępowania, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z
przedmiotem niniejszego zamówienia – dla każdej części postępowania. Zamówienie określone
powyżej będzie polegało na wykonaniu podobnych robót budowlanych do zamówienia
podstawowego określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Sposób realizacji

2

9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

robót budowlanych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych dla realizacji niniejszego
zamówienia w opisie przedmiotu zamówienia i w Umowie. Przewiduje się, że wartość udzielanych
zamówień podobnych ustalona zostanie na podstawie dotychczasowych doświadczeń, zgodnie z
metodyką przyjętą podczas szacowania wartości zamówienia podstawowego, z uwzględnieniem
zmian cen rynkowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje umowy ramowej.
Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku
realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę
w oświadczeniu, o którym mowa w Załączniku nr 2 do SIWZ części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
Zamawiający informuje, że tam, gdzie w dokumentacji przetargowej opisał przedmiot zamówienia
przez wskazanie znaków towarowych, nazwy producenta, patentów lub pochodzenia, źródła lub
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego
Wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych
Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod
warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. Tam, gdzie Zamawiający opisał
przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt
2 i ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu
takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
użyte w niniejszej dokumentacji przetargowej winny być interpretowane jako definicje standardów
i propozycje Zamawiającego, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w
dokumentacji przetargowej. Jeżeli w dokumentacji przetargowej użyto nazw producentów
urządzeń lub materiałów przy realizacji zamówienia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie
urządzeń, materiałów i sprzętu innych producentów o parametrach lepszych/nie gorszych niż
przedstawione w dokumentacji przetargowej. Innymi słowy jako „równoważne” Zamawiający
przyjmuje materiały o parametrach technicznych takich samych lub lepszych w porównaniu z
parametrami materiałów wzorcowych przedstawionych w dokumentacji.
Obowiązek określenia wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na podstawie art. 29
ust. 3a:
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018
r. poz. 108) osób wykonujących:
Część I postępowania - prace operatorów sprzętu i pojazdów, niezbędnych do wykonania
zamówienia, wykonanie robót ziemnych, budowlanych, konstrukcyjnych, sanitarnych
Część II postępowania - prace operatorów sprzętu i pojazdów, niezbędnych do wykonania
zamówienia, wykonanie robót ziemnych, budowlanych, elektrycznych i sanitarnych
2) Powyższe nie dotyczy osób, które Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia
w okresach o nasilonej ilości prac – nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty lub usługi na rzecz
Wykonawcy.
3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie
powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
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b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 powyżej czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, funkcji pełnionych przez te osoby, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
UWAGA! Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne
dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez
składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.
5) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej
w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez
wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
ROZDZIAŁ III
Opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ I POSTĘPOWANIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja Szkoły Podstawowej w m. Regut przy
ul. Wiatracznej 13 wykonywana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja
gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych”.
2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”
Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.
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3. Termomodernizacja Szkoły podstawowej w Regucie polegać będzie na wykonaniu:
1)
Robót budowlanych:
a) ocieplenie ścian zewnętrznych,
b) ocieplenie zewnętrznych ścian fundamentowych,
c) ocieplenie stropodachu, kominów w części ponad dachem wraz z obróbkami , oraz
ich nadmurowanie,
d) docieplenie daszku żelbetowego nad wejściem głównym do budynku szkoły,
e) wymiana parapetów zewnętrznych,
f) wymiana podbitki dachowej,
g) wymiana rur spustowych oraz rynien,
h) wymianę pokrycia dachowego wraz z wszelkimi obróbkami blacharskimi , wymianę
istniejących systemowych kominków wentylacyjnych ( w systemie kominków
ocieplonych),
i) wykonanie demontażu wraz z wykonaniem nowej instalacji odgromowej,
j) wykonanie opaski wokół ścian zewnętrznych w zakresie wykonywanych prac
elewacyjnych.
2)
Roboty instalacyjne – sanitarne
a) demontaż rurociągu stalowego i grzejników żeliwnych,
b) wykonanie nowego rurociągu z ociepleniem i montaż grzejników płytowych,
c) wymiana fragmentu instalacji wodociągowej.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
1) dokumentacja projektowo-kosztorysowa (projekt budowlany wraz z informacją, STWIOR,
przedmiary robót).
5. Obowiązki Wykonawcy:
1) Ponoszenie odpowiedzialności za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności i operacji na terenie budowy, metod budowy, metod użytych przy przebudowie oraz
za ich zgodność z dokumentacją stanowiącą integralną część SIWZ i prawidłowe wykonanie
wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi
normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i
innymi obowiązującymi przepisami.
2) Roboty można rozpocząć dopiero po wykonaniu oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie
z przepisami prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania
i zabezpieczenia robót w trakcie ich wykonywania.
3) W czasie realizacji robót Wykonawca będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze
oraz usuwał zbędne materiały, odpady, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
Wykonawca systematycznie i na własny koszt będzie usuwał z terenu budowy wszelkie odpady
komunalne, gruz oraz inne odpady budowlane, celem zapewnienia porządku. W przypadku
niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu
wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
4) W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek urządzenia infrastruktury
technicznej nadziemnej lub podziemnej zobowiązany jest on bezzwłocznie powiadomić
Właściciela tego urządzenia o jego uszkodzeniu, zabezpieczyć miejsce awarii oraz udzielić
pomocy przy usuwaniu awarii bądź na żądanie Właściciela usunąć awarię. O incydencie należy
również powiadomić pracownika Zamawiającego.
5) Wykonawca we własnym zakresie ustali lokalizację zaplecza budowy. Wykonawca zobowiązuje
się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie terenu i zaplecza budowy, strzec mienia
znajdującego się na terenie budowy a także zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zaplecze budowy musi zostać wygrodzone w sposób zapewniający bezpieczeństwo i brak
dostępu osób niezwiązanych z budową.
6) Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji urządzeń i obiektów
tymczasowych na placu budowy.
7) Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie dojazd do zaplecza placu budowy, dostęp do
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)

17)

18)

19)

wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty ich zużycia w okresie realizacji robót.
Wykonawca zobowiązuje się, przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, do odpowiedniej
organizacji prac tak, aby zapewnić terminowe jej wykonanie. Dodatkowo Wykonawca
zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych w sposób, który umożliwi prawidłowe
funkcjonowanie Szkoły.
Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu
umowy personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje,
w szczególności osób wskazanych w ofercie Wykonawcy.
Od momentu protokolarnego przejęcia terenu budowy aż do chwili zakończenia prac
Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym
terenie.
Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren placu budowy
i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru. W przypadku niezastosowania się do
powyższego zapisu Zamawiający może zlecić uporządkowanie terenu innemu wykonawcy na
koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót odpowiedzialny jest Wykonawca
robót. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest
okazać w stosunku do wskazanych wyrobów deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z
obowiązującymi normami.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania podczas realizacji robót objętych przedmiotem
zamówienia wyłącznie wyrobów nowych dopuszczonych do stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn.
zm.). Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie z 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570).
Wady ujawnione w czasie odbioru oraz wszelkie naprawy gwarancyjne będą usunięte
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Należności za roboty zlecone przez Zamawiającego innemu wykonawcy na koszt
i niebezpieczeństwo Wykonawcy będą potrącane z faktur Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraża zgodę.
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe
w związku z wypełnianiem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego
zamówienia a ponadto za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek lub w trakcie
wykonywanych prac.
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe
w związku z wypełnianiem przez podwykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego
zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy posiadać ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie
mniejszą niżeli należne Wykonawcy wynagrodzenie. W przypadku, gdy polisa ulegnie
przedawnieniu, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia terminu obowiązywania
polisy do końca wykonywania przedmiotu zamówienia oraz przedstawienia Zamawiającemu
dokumentu poświadczającego, że Wykonawca zawarł umowę ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej na następny okres.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność od następstw i za wyniki działalności w zakresie:
a) organizacji i wykonywania prac,
b) zabezpieczenia interesów osób trzecich,
c) ochrony środowiska,
d) warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
e) organizacji i utrzymywania zaplecza budowy,
f) bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,
g) ochrony mienia związanego z prowadzeniem prac.
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20) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z SIWZ, dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, wiedzą techniczną, sztuką
budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa.
21) Wykonawca zapewni materiały i urządzenia niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu
zamówienia. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i
urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy leży po stronie wykonawcy w ramach
wynagrodzenia wykonawcy.
22) Przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w zakresie atestów, aprobat, certyfikatów
materiałów wykorzystanych do realizacji robót budowlanych.

1.

2.

3.

CZĘŚĆ II POSTĘPOWANIA
Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja części budynku (łącznik) Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie przy ul. Św. Kazimierza 55 wykonywana w
ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności
publicznej i budynków komunalnych”.
Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”
Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie przy ul.
Św. Kazimierza 55 polegać będzie na wykonaniu:
1) Roboty budowlane:
a) Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych oraz ścian fundamentowych łącznika tj od
strony południowej , od strony wschodniej oraz od strony zachodniej . Ocieplenie ścian
attykowych wystających na dachu łącznika,
b) Wykonanie nowego tynku wraz z naprawą istniejącej wyprawy na ścianie łącznika od strony
północnej oraz na fragmencie od strony zachodniej,
c) Wykonanie docieplenia części stropodachu na łączniku wraz z wykonaniem nowej
konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego z balchodachówki na konstrukcji drewnianej
wraz z elementami dachowymi w postaci kominków wentylacyjnych, podbitki dachowej.
Pokrycie nad wiatrołapem wykonać z bl. stalowej powlekanej płaskiej na rąbek stojący,
d) Wykonanie docieplenia części stropodachu w części pokrytej blachodachówką z
demontażem blachodachówki , dociepleniem stropodachu i ponownym zamontowanie
blachodachówki . wymiana istniejących obróbek blacharskich .Pozostawienie istniejącego
orynnowania , wymiana podbitki dachowej na podbitkę pcw,
e) przebudowę instalacji odgromowej w zakresie przebudowywanych dachów,
f) Wykonanie docieplenia głównej bryły budynku na poziomie stropu piwnicy- od strony
piwnicy wraz z przeniesieniem na nową izolację punktów świetlnych, instalacji i innych
elementów znajdujących się na suficie piwnicy,
g) Wymianę parapetów zewnętrznych z dostosowaniem do nowej grubości ściany
zewnętrznej blachą powlekaną gr. 0,5 mm w łączniku, wymianę orynnowania na dachu
podlegającym przebudowie,
h) Wykonanie remontu schodów wejściowych w budynku głównym - od strony szczytowej
łącznie z okładzinami,
i) Wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej wzdłuż ścian łącznika podlegających
remontowi do strony wschodniej , zachodniej , północnej .Od strony południowej( patia)
w tym zakresie prac nie przewiduje się opaski ściennej.
2) Roboty instalacyjne – sanitarne:
a) demontaż rurociągu stalowego i grzejników żeliwnych,
b) wykonanie nowego rurociągu z ociepleniem i montaż grzejników płytowych,
c) wymiana fragmentu instalacji wodociągowej,
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3)

4.

5.
6.

Roboty instalacji elektrycznej:
a) Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy w technologii LED,
b) Wykonanie nowej instalacji fotowoltaicznej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
1) dokumentacja projektowo-kosztorysowa (projekt budowlany wraz z informacją, STWIOR,
przedmiary robót).
Wykonawca zapewni do obsługi przedmiotu zamówienia kierownika robót budowlanych.
Obowiązki Wykonawcy:
1) Ponoszenia odpowiedzialności za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności i operacji na terenie budowy, metod budowy, metod użytych przy przebudowie oraz
za ich zgodność z dokumentacją stanowiącą integralną część SIWZ i prawidłowe wykonanie
wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie
obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami
wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami.
2) Roboty można rozpocząć dopiero po wykonaniu oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie
z przepisami prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania
i zabezpieczenia robót w trakcie ich wykonywania.
3) W czasie realizacji robót Wykonawca będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia
pomocnicze oraz usuwał zbędne materiały, odpady, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia
prowizoryczne. Wykonawca systematycznie i na własny koszt będzie usuwał z terenu budowy
wszelkie odpady komunalne, gruz oraz inne odpady budowlane, celem zapewnienia porządku.
W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić ich
usunięcie innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
4) W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek urządzenia infrastruktury
technicznej nadziemnej lub podziemnej zobowiązany jest on bezzwłocznie powiadomić
Właściciela tego urządzenia o jego uszkodzeniu, zabezpieczyć miejsce awarii oraz udzielić
pomocy przy usuwaniu awarii bądź na żądanie Właściciela usunąć awarię. O incydencie należy
również powiadomić pracownika Zamawiającego.
5) Wykonawca we własnym zakresie ustali lokalizację zaplecza budowy. Wykonawca
zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie terenu i zaplecza budowy, strzec
mienia znajdującego się na terenie budowy a także zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny
pracy. Zaplecze budowy musi zostać wygrodzone w sposób zapewniający bezpieczeństwo i
brak dostępu osób niezwiązanych z budową.
6) Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji urządzeń i obiektów
tymczasowych na placu budowy.
7) Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie dojazd do zaplecza placu budowy, dostęp do
wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty ich zużycia w okresie realizacji robót.
8) Wykonawca zobowiązuje się, przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, do odpowiedniej
organizacji prac tak, aby zapewnić terminowe jej wykonanie. Dodatkowo Wykonawca
zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych w sposób, który umożliwi prawidłowe
funkcjonowanie Szkoły.
9) Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu
umowy personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje,
w szczególności osób wskazanych w ofercie Wykonawcy.
10) Od momentu protokolarnego przejęcia terenu budowy aż do chwili zakończenia prac
Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym
terenie.
11) Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren placu budowy
i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru. W przypadku niezastosowania się do
powyższego zapisu Zamawiający może zlecić uporządkowanie terenu innemu wykonawcy na
koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
12) Za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót odpowiedzialny jest Wykonawca
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13)

14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

robót. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest
okazać w stosunku do wskazanych wyrobów deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z
obowiązującymi normami.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania podczas realizacji robót objętych przedmiotem
zamówienia wyłącznie wyrobów nowych dopuszczonych do stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z
późn. zm.). Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie z 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570).
Wady ujawnione w czasie odbioru oraz wszelkie naprawy gwarancyjne będą usunięte
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Należności za roboty zlecone przez Zamawiającego innemu wykonawcy na koszt
i niebezpieczeństwo Wykonawcy będą potrącane z faktur Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraża zgodę.
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe
w związku z wypełnianiem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego
zamówienia a ponadto za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek lub w trakcie
wykonywanych prac.
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe
w związku z wypełnianiem przez podwykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego
zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy posiadać ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie
mniejszą niżeli należne Wykonawcy wynagrodzenie. W przypadku, gdy polisa ulegnie
przedawnieniu, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia terminu obowiązywania
polisy do końca wykonywania przedmiotu zamówienia oraz przedstawienia Zamawiającemu
dokumentu poświadczającego, że Wykonawca zawarł umowę ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej na następny okres.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność od następstw i za wyniki działalności w zakresie:
a) organizacji i wykonywania prac,
b) zabezpieczenia interesów osób trzecich,
c) ochrony środowiska,
d) warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
e) organizacji i utrzymywania zaplecza budowy,
f) bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,
g) ochrony mienia związanego z prowadzeniem prac.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z niniejszą SIWZ,
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, wiedzą
techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa.
Wykonawca zapewni materiały i urządzenia niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu
zamówienia. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i
urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy leży po stronie wykonawcy w ramach
wynagrodzenia wykonawcy.
Przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w zakresie atestów, aprobat, certyfikatów
materiałów wykorzystanych do realizacji robót budowlanych

Wspólny słownik zamówień (CPV) dla I i II części postępowania:
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe
45210000-2 Roboty w zakresie budynków
45331000-6 - Instalacje cieplne, wentylacyjne
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45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
UWAGA! W związku z rozliczeniem ryczałtowym Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji
lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko,
wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia
umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.
Przedmiar robót nie stanowi podstawy do obliczenia wartości zamówienia. Nie uwzględnienie przez
Wykonawcę jakichkolwiek kosztów robót budowlanych na etapie sporządzania oferty nie może stanowić
podstawy roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

ROZDZIAŁ IV
Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Część I postępowania: od dnia podpisania umowy do 31.05.2019 r.
Część II postępowania: od dnia podpisania umowy do 28.06.2019 r.
ROZDZIAŁ V
Warunki udziału w postępowaniu
oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu w trybie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 23 ustawy Pzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał,
co najmniej:
 dla I części postępowania minimum dwie roboty budowlane w zakresie
termomodernizacji obiektów o kubaturze powyżej 1000 m³ o wartości min. 200.000 zł
brutto każda,
 dla II części postępowania minimum dwie roboty budowlane w zakresie
termomodernizacji obiektów o kubaturze powyżej 1000 m³ o wartości min. 300.000 zł
brutto każda.
W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na dwie części postępowania może wykazać się minimum
dwoma robotami budowlanymi w zakresie termomodernizacji obiektów o kubaturze powyżej 1000 m³ o
wartości min. 300.000 zł brutto każda.
b) Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że w celu realizacji zamówienia będzie:
dla I części postępowania:
 dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w
zakresie konstrukcji i architektury obiektu lub inne uprawnienia umożliwiające
wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie
prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności,
 dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia
umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym
stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności,
dla II części postępowania:
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2.

3.

4.

5.

 dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w
zakresie konstrukcji i architektury obiektu lub inne uprawnienia umożliwiające
wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie
prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności,
 dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia
umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym
stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności,
 dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie
tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym
uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności; Zamawiający dopuszcza
odpowiadające ww. uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów.
3) Spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
 dla I części postępowania na sumę gwarancyjną co najmniej 300.000,00 zł,
 dla II części postępowania na sumę gwarancyjną co najmniej 300.000,00 zł.
W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na dwie części zamówienia musi być ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej na 600.000,00 zł.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których
mowa w ust. 1 zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli:
1) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określonej w ust. 1, pkt 2 lit. a i lit. b SIWZ
spełnienie warunku zdolności technicznej w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie wykażą te podmioty łącznie.
2) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonej w ust. 1 pkt 3) SIWZ spełnienie
tego warunku w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykaże
jeden z tych wykonawców samodzielnie – Zamawiający nie dopuszcza sumowania (łączenia)
zasobów dotyczących posiadanej sytuacji ekonomicznej lub finansowej przez 2 lub więcej
podmiotów.
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.
Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w ust. 4 wystąpi
wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
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, sporządzone zgodnie ze
wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
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2) 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 zbada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.
3) 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
6.
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.
7.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
ROZDZIAŁ VI
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp.
Zamawiający nie wskazuje przedmiotowych podstaw.
ROZDZIAŁ VII
Wykaz oświadczeń lub/i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
przesłanek wykluczenia Wykonawcy z postępowania oraz spełniania warunków udziału w
postępowaniu – sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu
będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowaniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym
mowa w ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te
mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu – załącznik nr 2 do SIWZ, wraz z określeniem części,
jaką zamierza im powierzyć.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów (w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu), zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu – załącznik nr 2 do SIWZ.
5. Zaleca się, aby Wykonawca do oferty załączył dowód wniesienia wadium.
6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 3 Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wzór oświadczenia
zamieszczony zostanie niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie internetowej Zamawiającego.
7. Zamawiający przewiduje zastosowanie art. 24 aa Pzp o informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a
następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w
zdaniu poprzednim, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy
spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród
pozostałych ofert.
8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
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oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych 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
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami,
3) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
określoną przez zamawiającego.
11. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich
złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym – nie krótszym niż 3 dni,
chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
13. W przypadku gdy ofertę składać będzie kilku przedsiębiorców prowadzących działalność, a oferta
nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty
odpowiednie pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych wspólników.
14. W przypadku podpisania oferty, oświadczeń lub innych dokumentów przez osoby inne niż wskazane
w odpowiednim rejestrze, do oferty należy załączyć Pełnomocnictwo do występowania w imieniu
Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.
15. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, zwraca się do
Zamawiającego w sprawie toczącego się postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje,
korespondencje itp.
ROZDZIAŁ VIII
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumienia się z Wykonawcami,
zmiany w treści SIWZ

1.

2.
3.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1 529 oraz z 20 15 r. poz. 1830) lub o sobiście lub za pośrednictwem posłańca lub faksu lub
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219).
Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Jeżeli Zamawiający lub W y k o n a w c a przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron
na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
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4.
5.

6.

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem
referencyjnym określonym w SIWZ.
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres: e-mail a.michalska@celestynow.pl a faksem
na nr faks. +48 22 789 70 11 .
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Pani Anna
Michalska, faks. +48 22 789 70 11 , e-mail a.michalska@celestynow.pl.

Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych, pokój nr 35 godziny kontaktu
z Zamawiającym:
900–1700 (poniedziałek)
800–1600 (wtorek – piątek)
Adres do korespondencji:
Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05–430 Celestynów
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny
kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się
z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie
reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i
osobisty w swojej siedzibie.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
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 wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ.
Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy
otrzymali SIWZ oraz zamieści na swojej stronie internetowej. Wszystkie zmiany dokonane przez
Zamawiającego stają się wiążące dla Wykonawców.

ROZDZIAŁ IX
Wymagania dotyczące wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
Dla części I zamówienia - 10.000,00 zł
Dla części II zamówienia – 10.000,00 zł
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
1.
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5)

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 2014 r. poz.
1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240).
4.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w
Otwocku oddział w Celestynowie Nr konta bankowego:23 8001 0005 2002 0008 6091 0012 z
dopiskiem „Wadium” „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na
terenie Gminy Celestynów w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja gminnych
obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych - część I postępowania
termomodernizacja Szkoły Podstawowej w m. Regut i/lub Część II postępowania
termomodernizacja części budynku (łącznik) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka"
w Celestynowie
Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania
rachunku Zamawiającego.
5. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w innych formach niż w pieniądzu należy dołączyć do
oferty w taki sposób, aby Zamawiający swobodnie mógł w wyznaczonym terminie zwrócić
Wykonawcy wadium.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
1) odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie;
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
ROZDZIAŁ X
Termin związania ofertą
1.
2.
3.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
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4.
5.

z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o
oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.
ROZDZIAŁ XI
Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr
1 do SIWZ, zawierający w szczególności: łączną cenę brutto (tj. za wykonanie przedmiotu
zamówienia), zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, wypełnione przez
Wykonawcę dane odnośnie kryteriów oceny ofert, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz
o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń,
2) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz
potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postepowaniu sporządzone według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ,
3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy zasobu w trybie art. 22a Pzp
sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ – dokumenty należy złożyć wraz
z ofertą w przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z zasobów podmiotów trzecich w
przeciwnym przypadku nie załączać do oferty,
4) Dowód wniesienia wadium.
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Jeżeli z dokumentów określających status prawny
Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest
łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te
osoby. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z
dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo
wystawione przez osoby do tego upoważnione.
3. W przypadku podpisania 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 notarialnie.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części postępowania o udzielenie
zamówienia, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert na
jedną część postępowania spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego
Wykonawcę .
6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. W celu dokładnego przygotowania oferty zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji terenu prac.
Wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. Każdy
Wykonawca ponosi również wyłączną odpowiedzialność za treść uzyskanych w czasie wizji informacji.
9. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta
wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając
jej samoistną dekompletację).
10. Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą
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ofertę.
11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419 z późn. zm.), jeśli
Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „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.
13. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art.
90 ustawy Pzp, a złożone 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.
ROZDZIAŁ XII
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1.

Ofertę zapakowaną i oznaczoną zgodnie z ust. 7 należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego tj.
Urząd Gminy w Celestynowie
Biuro Obsługi Mieszkańca
ul. Regucka 3, 05–430 Celestynów

2.
3.

Termin składania ofert upływa dnia 06 marca 2019 r. o godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 marca 2019 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego przy ul.
Reguckiej, 05-430 Celestynów - sala konferencyjna.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu, ponosząc koszty jej przygotowania i
złożenia.
Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie,
gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Kopertę należy oznakować w niżej podany sposób:

4.
5.
6.
7.

Urząd Gminy w Celestynowie
Biuro Obsługi Mieszkańca
ul. Regucka 3, 05–430 Celestynów
oraz napis:
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Celestynów w
ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i
budynków komunalnych”
część I postępowania termomodernizacja Szkoły Podstawowej w m. Regut*
Część II postępowania termomodernizacja części budynku (łącznik) Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Batalionu "Zośka" w Celestynowie*
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RIZPiFZ.271.8.2019
Nie otwierać przed dniem 06 marca 2019 roku, godz. 11:15
*/ niepotrzebne skreślić
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Oferta składana w formie przesyłki kurierskiej – powinna być dodatkowo zapakowana w odrębną
kopertę, oznaczoną zgodnie z ust. 7.
Koperta powinna także zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający mógł ją odesłać w
przypadku stwierdzenia, że została złożona po terminie.
Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa
w art. 86 ust. 4 Pzp.
Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie zgodnie z zapisem art. 84 ust. 2 Pzp.
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez
siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu
zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone
jak określa ust. 7 oraz dodatkowo opisane Zmiana lub Wycofanie.
Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty
po upływie terminu składania ofert.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi za wady i warunków płatności
zawartych w ofertach.
ROZDZIAŁ XIII
Opis sposobu obliczenia ceny

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za
realizację przedmiotu zamówienia.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej
SIWZ, wszystkie koszty i składniki niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia oraz prace i
czynności niezbędne do wykonania prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe, które obejmuje całkowity koszt
wykonania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZi załącznikach do SIWZ.
Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ.
Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 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 powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj)
towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując
ich wartość bez kwoty podatku.
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ROZDZIAŁ XIV
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najwyższą wartość, wyrażoną w
punktach, z uwzględnieniem kryteriów oceny, wymienionych poniżej dla I i II części postępowania.
2. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami:
Lp.
1

Nazwa kryterium
Cena (C)

Waga (maksymalna liczba punktów)
60 % (60 pkt)

Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty
40 % (40 pkt)
(G)
3. Zasady oceny kryterium „Cena” (C) zostaną obliczone według wzoru:
2

KRYTERIUM I cena – 60% - 60 pkt

cena określa koszt brutto (tj. z VAT) wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę,
wynikający z uwzględnienia wszystkich kosztów jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją
przedmiotu zamówienia

oferta złożona przez danego Wykonawcę otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę
punktów wynikającą ze wzoru:
najniższa cena
C=
--------------------------------------- x 60 pkt
cena badanej oferty

gdzie:
C – ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena
60% - procentowe znaczenie kryterium ceny.

4.

Zasady oceny kryterium „Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty” (G): liczona od dnia odbioru
końcowego robót.
5.
Ocena kryterium (G) będzie dokonywana na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę
formularza ofertowego.
6.
Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie w kryterium (G):
40 pkt za zaoferowanie przez Wykonawcę 60 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonane roboty
20 pkt za zaoferowanie przez Wykonawcę 48 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonane roboty
0 pkt za zaoferowanie przez Wykonawcę 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonane roboty
Minimalny okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy.
Maksymalny okres gwarancji rękojmi na wykonane roboty wynosi 60 miesięcy.
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji i rękojmi za wady krótszy niż 36 miesięcy lub nie
zaproponuje żadnego okresu gwarancji i rękojmi za wady, zostanie odrzucona z postępowania na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie okres gwarancji i rękojmi za wady dłuższy niż 60 miesięcy
Wykonawca otrzyma maksymalną ilość pkt w podanym kryterium tj. 40 pkt.
7.
Określenie ilości punktów dokonane zostanie na podstawie wzoru:
LP = C + G
gdzie:
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LP - liczba punktów, którą uzyskała oferta,
C - ilość punktów, uzyskana w kryterium „cena ofertowa brutto”
G - ilość punktów, uzyskana w kryterium „gwarancja i rękojmia na wykonane roboty”
8.

9.

10.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane kryteria wyboru.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 Pzp).
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
ROZDZIAŁ XV
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

1.

Jeżeli Wykonawca, którego ofertę wybrano, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia
postępowania z art. 93 ust.1 Pzp.
2.
Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
3.
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie
wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
4.
Warunkiem, koniecznym ze strony Wykonawcy, do zawarcia umowy będzie dostarczenie
Zamawiającemu przed jej zawarciem nw. dokumentów ( dla I i II części postępowania):
1) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia:
dostarczenie Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kserokopii (potwierdzonej
„za zgodność z oryginałem”) umowy współpracy lub umowy konsorcjum – określającą w
szczególności zasady odpowiedzialności i rozliczeń stron najpóźniej w dniu zawarcia umowy,
2) kompletny kosztorys szczegółowy odpowiadający kwocie ryczałtowej przedstawionej w
Formularzu ofertowym. Kosztorys szczegółowy ofertowy będzie stanowić załącznik do umowy,
3) dla I części postępowania:

dokumenty potwierdzające, że osoba, która będzie pełniła funkcje kierownika budowy z
ramienia Wykonawcy posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w zakresie
konstrukcji i architektury obiektu lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych
samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają
uprawnienia budowlane w tej specjalności,

dokumenty potwierdzające, że osoba, która będzie pełniła funkcje kierownika budowy z
ramienia Wykonawcy posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umożliwiające
wykonanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym
uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności,
4) dla II części postępowania:

dokumenty potwierdzające, że osoba, która będzie pełniła funkcje kierownika budowy z
ramienia Wykonawcy posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w zakresie
konstrukcji i architektury obiektu lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych
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5.

samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają
uprawnienia budowlane w tej specjalności,

dokumenty potwierdzające, że osoba, która będzie pełniła funkcje kierownika budowy z
ramienia Wykonawcy dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub
inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonywania których
w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności,

dokumenty potwierdzające, że osoba, która będzie pełniła funkcje kierownika budowy z
ramienia Wykonawcy dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia
umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym
stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności; Zamawiający
dopuszcza odpowiadające ww. uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku niedostarczenia przed podpisaniem umowy dokumentów, o których mowa w ust. 2
Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w
postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
Rozdział XVI
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1.
2.

3.

4.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% łącznej ceny ofertowej brutto
podanej w ofercie,
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione przed podpisaniem umowy
(niewniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest jedną z przesłanek zatrzymania
wadium).
Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 Nr
42, poz. 275 z późn. zm.).
2) Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
formach wskazanych w art. 148 ust. 2 ustawy,
3) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący
rachunek bankowy Zamawiającego: 23 8001 0005 2002 0008 6091 0012 z dopiskiem
„Termomodernizację budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy
Celestynów w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja gminnych obiektów
użyteczności publicznej i budynków komunalnych” część I postępowania termomodernizacja
Szkoły Podstawowej w m. Regut i/lub Część II postępowania termomodernizacja części
budynku (łącznik) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie
4) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
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5)

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia,
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu,
oprocentowanym rachunku bankowym.

Zamawiający

przechowuje

je

na

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.
Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy
niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w
pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.
Wypłata, o której mowa w ust. 7, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.
Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30 % wysokości
zabezpieczenia. Kwota, ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za
wady.
ROZDZIAŁ XVII
Informacje dotyczące wzoru umowy, ogólne warunki umowy

1.
2.
3.

4.

5.

6.

Załącznikiem do niniejszej SIWZ jest wzór umowy, który stanowi integralną część niniejszej–
załącznik nr 4 do SIWZ.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza zawrze umowę z
Zamawiającym na warunkach określonych we wzorze umowy.
Wzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlega negocjacjom i złożenie oferty jest
równoznaczne z pełną jego akceptacją przez Wykonawcę. Prośbę o wyjaśnienia dotyczące zapisów
Projektu umowy Wykonawca może zgłosić w sposób zgodny z art. 38 Pzp.
Zmiany w zakresie nazwy zadania, danych Stron, w szczególności ich adresów, przedstawicieli Stron,
innych osób wskazanych imiennie w umowie będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
W przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie,
których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony umowy.
Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Pzp zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy za wyjątkiem
możliwości dokonania zmian przewidzianych postanowieniach umowy.
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ROZDZIAŁ XVIII
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
1.

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, zgodnie
z Rozdziałem 2, Dział VI ustawy Pzp. jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5
ustawy Pzp.
3.
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 Pzp.
4.
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.
5.
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.
6.
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, przy
czym jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za
ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.
7.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
8.
Odwołanie wnosi się w terminie 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.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.
ROZDZIAŁ XIX
Pozostałe formy informacje dotyczące postępowania
Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Pzp oraz przepisy wykonawcze do Pzp.
ROZDZIAŁ XX
Sposób uzyskania SIWZ
1.
2.

Na stronie internetowej: http://bip.celestynow.pl/public/?id=146677
Na pisemny wniosek w siedzibie Urzędu Gminy w Celestynowie, ul. Regucka 5, 05-430 Celestynów.
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ROZDZIAŁ XXI
Unieważnienie postępowania
Unieważnienie postępowania
w art. 93 ust. 1 Pzp.

nastąpi

w

przypadku

wystąpienia

okoliczności

określonych

ROZDZIAŁ XXII
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
1.

2.
3.

4.

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:
1) Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Wójt Gminy Celestynów, ul. Regucka 3, 05430 Celestynów, telefon: 00 48 22 789 70 60, faks: 00 48 22 789 70 11;
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest wyznaczona przez Gminę Celestynów osoba, z
którą można się skontaktować pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub na wskazany
powyżej adres Administratora Danych Osobowych;
3)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn: „Termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Celestynów część I
postępowania termomodernizacja Szkoły Podstawowej w m. Regut
Część II postępowania termomodernizacja części budynku (łącznik) Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie
w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności
publicznej i budynków komunalnych”
4) 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 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa
Pzp”;
5) 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;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
Posiada Pani/Pan:
1)
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2)
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
3)
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;
4)
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:
1)
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2)
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
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3)

5.
6.

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.
Podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia zamówienia publicznego na podstawie
ustawy Pzp oraz realizacji umowy.
Pani/Pana dane osobowe: będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na podstawie ustawy Pzp oraz
realizacji umowy do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z
przepisów prawa. Następnie dane osobowe zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia
publicznego Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązków
przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy Pzp oraz przepisy wykonawcze
do Pzp.
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