Nr sprawy: RRG.271.8.2020
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
pn: „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po byłej kotłowni szkolnej na małe kino
społecznościowe w Tuliszkowie” polegającego na wykonaniu robót budowlanych oraz dostawie i
montażu wyposażenia kina
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwaną dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 5 548 000 euro

Termin składania ofert:

30.07.2020 r., godz. 09:30

Termin otwarcia ofert:

30.07.2020 r., godz. 10:00

1

1. ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy i Miasta Tuliszków
Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków
http://www.tuliszkow.pl, http://bip.tuliszkow.pl/
Fax: 63 2419790
Email: sekretariat@tuliszkow.pl
Tel: 63 279 17 61
2.
OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie oznaczone jest znakiem: RRG.271.8.2020
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane
oznaczenie.
3.
TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843) zwanej dalej „ustawą”. Wartość postępowania jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Zamawiający zastrzega zastosowanie tzw. „procedurę
odwróconą” zgodnie z art. 24aa ust. 1 Ustawy: Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.

4.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamówienie
jest współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach projektu: „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój
zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”.
5.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

5.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń
po byłej kotłowni szkolnej na małe kino społecznościowe w Tuliszkowie” polegającego na wykonaniu
robót budowlanych oraz dostawie i montażu wyposażenia kina.
W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej
pomieszczeń/obiektów i ich otoczenia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
Działka na której znajduje się przedmiot inwestycji jest zagospodarowana. Na działce znajduje się
budynek szkoły – w tym część budynku z pomieszczeniami po byłej kotłowni przeznaczone pod
działalność małego kina społecznościowego, infrastruktura techniczna – drogi wewnętrzne, chodniki,
parkingi.
Budynek posiada przyłącze wodociągowe z istniejącej sieci gminnej, przyłącze instalacji sanitarnej do
gminnej sieci sanitarnej, przyłącze energetyczne z istniejącej sieci elektroenergetycznej. Dostęp
działki do drogi publicznej – za pomocą istniejącego zjazdu.
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Ogólnie budynek szkoły jest w dobrym stanie technicznym. Pomieszczenia przeznaczone pod
działalność kina są w złym stanie technicznym, m.in. brak dostępu dla osób niepełnosprawnych, brak
sanitariatów, istniejące wyjście oraz schody nie spełniają wymagań obowiązujących przepisów.
Konieczne jest dostosowanie pomieszczeń i wyjść do celów ewakuacji oraz wymagań p.poż.
Przedmiotem zamówienia jest:
• Rozbiórka na zewnątrz ( rozbiórka istniejących schodów zewnętrznych, rozbiórka daszka nad
wejściem, rozbiórka nawierzchni utwardzonych) i wewnątrz budynku (rozbiórka ścian,
demontaż drzwi i okien, demontaż instalacji wewnętrznych, skucie posadzek),
• Prace adaptacyjne na zewnątrz (budowa nowych schodów zewnętrznych, wykonanie daszka
nad wejściem, wykonanie nawierzchni utwardzonych) i wewnątrz budynku (wykonanie ścian,
montaż drzwi i okien, montaż instalacji wewnętrznych, wykonanie posadzek),
• Dostawa i montaż wyposażenia kina.
5.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
• Załączniku nr 2 - Projekt branży architektonicznej do projektu budowlanego + BIOZ,
• Załączniku nr 3 - Projekt branży architektonicznej do projektu wykonawczego,
• Załączniku nr 4 - Projekt branży elektrycznej do projektu budowlanego + BIOZ,
• Załączniku nr 5 - Projekt branży elektrycznej do projektu wykonawczego,
• Załączniku nr 6 - Projekt branży konstrukcyjnej do projektu budowlanego + BIOZ,
• Załączniku nr 7 - Projekt branży konstrukcyjnej do projektu wykonawczego,
• Załączniku nr 8 - Projekt branży sanitarnej do projektu budowlanego + BIOZ,
• Załączniku nr 9 - Projekt branży sanitarnej do projektu wykonawczego,
• Załączniku nr 10 - Projekt zagospodarowania terenu do projektu budowlanego,
• Załączniku nr 11 - Projekt zagospodarowania terenu do projektu wykonawczego,
• Załączniku nr 12 - STWiOR dla branży elektrycznej,
• Załączniku nr 13 - STWiOR dla branży sanitarnej,
• Załączniku nr 14 - STWiOR dla prac rozbiórkowych,
• Załączniku nr 15 - STWiOR dla branży budowlano-montażowej,
• Załączniku nr 16 - Przedmiar robót dla branży budowlano – montażowej,
• Załączniku nr 17 - Przedmiar robót dla branży elektrycznej, Załączniku nr 18 - Przedmiar
robót dla branży sanitarnej,
• Załączniku nr 19 - Wyposażenie kina.
Dołączone do projektów przedmiary mają charakter jedynie pomocniczy.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach
opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 24 do SIWZ
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym kolorystykę materiałów przeznaczonych do robót
wykończeniowych przed ich zastosowaniem.
Sprzęt, stanowiący wyposażenie musi być fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany, wolny
od wad oraz musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości lub inne
dokumenty dopuszczające do użytku. Wykonawca powinien dostarczyć sprzęt ze wszystkimi
niezbędnymi elementami mocującymi oraz obudowami dla potrzeb instalacji. W celu
realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt
dostarczyć materiały, maszyny i urządzenia niezbędne do jego wykonania, oraz wykonać
wszystkie towarzyszące roboty, prace i czynności niezbędne do realizacji zamówienia.
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz
zabezpieczenia terenu wykonywanych robót na cały okres ich realizacji, aż do odbioru
końcowego.
Po wykonaniu przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga dokonania przez Wykonawcę
pierwszego uruchomienia wszystkich systemów składających się na odbiór przedmiotu
zamówienia oraz przeszkolenia pracownika Zamawiającego w zakresie obsługi tych systemów
i urządzeń.
5.3 CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
Główny przedmiot:
45000000-7
Roboty budowlane
Dodatkowe przedmioty:
45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i
wodnej
Roboty instalacyjne elektryczne
45310000-3
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332000-3
45331000-6
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45330000-9
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
38652000-0
Projektory filmowe
38653400-1
Ekrany projekcyjne
32342400-6
Sprzęt nagłaśniający
39113100-8
Fotele
30213100-6
Komputery przenośne
45400000-1
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45212150-2
Roboty budowlane w zakresie kin
5.5

Jeżeli w dokumentach przetargowych zamieszczone zostały rozwiązania opatrzone
nazwami własnymi lub nazwami producenta należy to rozumieć w ten sposób, że
towarzyszy im określenie „lub równoważne”. Przez pojęcie „lub równoważne”
Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania
w zgodzie z wymaganiami Zamawiającego oraz zapewniających uzyskanie parametrów
technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości
przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji, ani
do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać
(udowodnić), że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają
wymagania określone przez zamawiającego. We wszystkich zapisach SIWZ oraz jej
załącznikach, w których zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji
technicznych lub systemów odniesienia zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu
zamówienia podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych
producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i
jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne
materiały, produkty lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach. Przez
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równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu. którego parametry
techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanych
w SIWZ. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca
zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań.

5.6 Podwykonawcy
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Zamawiający żąda
wskazania przez Wykonawcę w Ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany
wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są
już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób
do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót
budowlanych.
5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego
realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa
w art. 25a ust. 1 Ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie
realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, nie
później niż w terminie 14 dni przed przewidywanym dniem jej zawarcia, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
7. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy, o którym
mowa w ust. 6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy, o
którym mowa w ust. 6 w terminie, o którym mowa w zadaniu poprzedzającym uważa się za
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
9. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
10. Przepisy niniejszego Rozdziału SIWZ stosuje się także wobec dalszych podwykonawców.
11. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
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z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
5.7 Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pracach ręcznych związanych z
wykonywaniem prac fizycznych, prac pomocniczych przy wykonywaniu robót budowlanych oraz
czynności wykonywanych przez operatorów maszyn budowlanych, jeżeli wykonanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.). Wymóg ten dotyczy Wykonawcy i
ewentualnych podwykonawców.
5.8

Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5.9

Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.
5.10 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
5.11 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7
ustawy prawo zamówień publicznych.
5.12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5.13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
5.14. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego.
5.15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
5.16. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza
SIWZ będą dokonywane w PLN.
5.17. Do przeliczenia wszelkich wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający
jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia otwarcia
ofert, przy czym średnie kursy dostępne są pod następującym adresem internetowym:
http://www.nbp.pl/home.aspx.

6. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wykonawca zrealizuje zamówienie w pełnym zakresie do dnia 30.11.2020 r.
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt 7.2.

Ustawy,
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7.2 Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku. Zamawiający dokona oceny
spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu.
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, która
będzie skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego t.j.:
a) Kierownik budowy lub robót w zakresie konstrukcyjno-budowlanym:
- posiadający ważne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń lub równoważne,
- przynależący do właściwej izby samorządu zawodowego z wpisem na listę członków.
A. Przez uprawnienia budowlane odpowiadające danym uprawnieniom
budowlanym wskazanym przez Zamawiającego powyżej, należy rozumieć uprawnienia
budowlane odpowiadające zakresem danym uprawnieniom budowlanym, wydane na
podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego (zgodnie z przepisem art. 104
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, tekst jednolity w Dz. U. z 2019 r. poz.
1186 ze zm.).
B. Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych
państwach,
na zasadach określonych w art. 12a) ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane,
z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej
niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwa) zadania polegające
na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie budynku o łącznej wartości 130 000,00
brutto
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku. Zamawiający dokona oceny
spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu.
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7.3 Poleganie na zasobach innych podmiotów.
1) 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 – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 26 do SIWZ.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
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.
4) 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.
7.4 Podstawy wykluczenia.
1. Zamawiający wykluczy Wykonawców w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt
12-23 ustawy pzp.
2. Ponadto Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w następujących
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp, tj.:
w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912
i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia 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 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655);

7.5 Wykonawcy występujący wspólnie
1)
2)

4)
5)

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. 3) Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie została wybrana,
zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych wykonawców – jeżeli nie została złożona wraz z ofertą.
Żaden z wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu.
Wykonawcy występujący wspólnie łącznie muszą spełnić warunki udziału w postępowaniu,
określone w pkt 7.2. Dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga,
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aby warunek w zakresie doświadczenia określony w pkt. 7.2. ppkt. b spełniał przynajmniej jeden
z wykonawców występujących wspólnie. Natomiast w zakresie personelu aby którykolwiek z
wykonawców występujących wspólnie spełniał warunki określone w pkt. 7.2. ppkt. a.
7.6 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą:
„spełnia - nie spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów wymaganych przez
Zamawiającego. Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować
będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą.
7.7 Środki naprawcze (self-cleaning)
1) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub
ust. 5 Ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę
z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie
stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
2) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt
1).
3) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy, przed wykluczeniem
wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający
wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

8.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW
WYKLUCZENIA
8.1 Oświadczenie wykonawcy
1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia:
1)
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
2)
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, których wzór stanowi
załącznik 20 i 21 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
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na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu dołącza oświadczenia, o których mowa
w pkt. 1 dla każdego z tych podmiotów.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje brak podstaw wykluczenia.
8.2 Dokumenty składane przez Wykonawcę
1. Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 24aa ust. 1 Ustawy, zastosuje tzw. „procedurę
odwróconą”. Zgodnie z tym przepisem: Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.
2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających:
1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu – wskazanych w pkt 8.3 SIWZ, 2)
brak podstaw wykluczenia – wskazanych w pkt 8.4 siwz.
3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli zamawiający posiada 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
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z
2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Uwaga: W myśl znowelizowanych w dniu 22 czerwca 2016 r. przepisów ustawy pzp, złożenie
przez wykonawcę oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, przed zamieszczeniem przez
Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert jest czynnością nieskuteczną.
Oznacza to, że Wykonawca, który złoży przedmiotowe oświadczenie np. wraz z ofertą musi
ponownie złożyć tenże dokument w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji zgodnie z art.
86 ust. 5 ustawy pzp.
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Szczegółowe zasady dotyczące realizacji ww. obowiązku określone zostały we wzorze umowy –
załącznik nr 24 do SIWZ.
8.3 W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający będzie żądał zgodnie z pkt 8.2 siwz następujących dokumentów:
a) wykaz robót budowlanych, którego wzór stanowi załącznik 22 do SIWZ, wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
b) wykaz osób, którego wzór stanowi załącznik 23 do SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wykaz osób powinien zawierać
wszystkie informacje konieczne do oceny spełniania kryteriów określonych w pkt 7.2. ppkt. b.
SIWZ, tj. posiadania ważnych uprawnień budowlanych w wymaganej specjalności,
przynależący do właściwej izby samorządu zawodowego z wpisem na listę członków.
8.4 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
zamawiający będzie żądał zgodnie z pkt 8.2 siwz następujących dokumentów:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
2) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

8.5 Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.4 ppkt 1)- składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt
1) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.6 Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca
certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może
złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat
wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania
certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt 8.4 oraz 8.5.
8.8 Dokumenty dotyczące podmiotów trzecich i podwykonawców:
1.

2.

8.9

W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający
żąda dokumentów, które określają:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt 8.4 ppkt 1 SIWZ.
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie Wykonawca składa
pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

8.10 Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
8.11 Forma oświadczeń i dokumentów
1) oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1 oraz 8.3 składane są w oryginale,
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2) dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 8.4, 8.5, 8.6 oraz 8.7 składane są
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,
3) poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub
kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem,
4) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą, przy czym Wykonawca jest uprawniony do
poświadczenia dokumentów składanych przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji
polega wykonawca oraz przez wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego,
5) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
UWAGA: Wykonawca nie załącza do oferty dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt
8.3, 8.4, 8.5, 8.6 oraz 8.7 które są składane zgodnie z procedurą wskazaną w pkt 8.2.
INFORMACJE
O
SPOSOBIE POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

9.

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza ponadto formę
porozumiewania się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (tj. poczty
elektronicznej), przy czym w ten sposób przesłane oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje muszą zostać potwierdzone pisemnie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca
przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu poczty
elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
Zamawiający nie dopuszcza wyłącznego przekazywania oświadczeń lub dokumentów
pocztą elektroniczną bez skutecznego zachowania formy pisemnej.
Oświadczenia, dokumenty, oferty w tym ich uzupełnienia, poprawienia, wyjaśnienia –
o których mowa w art. 26 ust. 2 f i ust. 3 ustawy jednak – pod rygorem nieważności –
muszą zostać złożone w formie pisemnej.
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
- w sprawach merytorycznych wyjaśnień udzielają:
Paulina Rusek tel. 63 279 17 80, w godz. 800 – 1500
e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl (od poniedziałku do piątku);
3. Zapytania dotyczące SIWZ muszą być kierowane zgodnie z formą przewidzianą w ust. 1 z
adnotacją: „Zapytania – przetarg nieograniczony pn.: „Zmiana sposobu użytkowania
pomieszczeń po byłej kotłowni szkolnej na małe kino społecznościowe w Tuliszkowie”.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed
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5.

6.
7.
8.
9.

upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
o wyjaśnienie treści SIWZ.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej
Zamawiającego.
Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę treści Zamawiający zamieści na
stronie internetowej Zamawiającego.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
10.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10.2. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę na całość
zadania.
10.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
10.4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym
dla formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
10.5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Pełnomocnictwo należy
załączyć do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie określające
rodzaj i zakres czynności, które może realizować pełnomocnik.
10.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zgodnie z art. 23 oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca
polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność
z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
10.7. W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co
do jej prawdziwości, Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu.
10.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
10.9. Wzory dokumentów dołączonych do SIWZ, dotyczących Wykonawcy, powinny zostać
wypełnione czytelnie i podpisane. Wykonawca może opracować własne formularze
jednak ich treść musi odpowiadać formularzom załączonym do SIWZ.
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10.10. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
10.11. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i spięte w sposób trwały. 10.12.
Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy, uwzględniający wszystkie elementy konieczne do
realizacji zamówienia oraz wskazane w przedmiarach robót załączonych do SIWZ.
10.13. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane i pieczętowane przez Wykonawcę.
10.14. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:
pn: „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po byłej kotłowni szkolnej na małe kino
społecznościowe w Tuliszkowie”
Nie otwierać przed 30.07.2020 r., godz. 10:00”.
10.15. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej
oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny
być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania
ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać
odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena oferty musi zostać obliczona w następujący sposób: Cena ma charakter ryczałtowy,
Wykonawca w formularzu oferty podaje wartość brutto oferty cyfrowo.
2. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. W złotych polskich będą prowadzone rozliczenia między stronami.
3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.
4. Cena wskazana w ofercie musi być zgodna z załączonym do oferty kosztorysem ofertowym.
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12.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

12.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
6 000,00 zł ( sześć tysięcy złotych)
12.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku
następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 87 8530 0000 0900 0130 2000 0007;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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 2015 r. poz. 978 i 1240).
12.3 Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji:
1) powinno być złożone w oryginale w oddzielnym opakowaniu (niezłączone z ofertą) i musi
obejmować cały okres związania ofertą; 2) powinno być wystawione na Zamawiającego;
3) koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie
przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy; 4)
wadium musi być bezwarunkowe, realizowane na pierwsze żądanie Zamawiającego.
12.4 Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany
w pkt. 12.2. ppkt 1) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania
ofert.
12.5 Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 Ustawy.
12.6 Zgodnie z art. 46 ust. 5 Ustawy Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku
gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie; 2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy.
12.7 Zgodnie z art. 46 ust. 4a Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po
jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
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13.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

13.1 Termin składania ofert: nie później niż do dnia 30.07.2020 r. do godz. 09:30. Miejscem
składania ofert jest punkt informacyjny Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców
Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków.
13.2
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.07.2020 r. o godz.
10:00
w Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków.,
Polska (pok. 25).
13.3 Otwarcie ofert jest jawne. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty
po terminie oraz niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
14.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

14.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
14.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, 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, o którym mowa w
pkt 14.1, o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
14.3 Przedłużenie okresu 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.
14.4 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
15. KRYTERIA WYBORU OFERTY
15.1 Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:
1) Cena (C)

– waga 60 %

2) Termin gwarancji (G)

– waga 40 %

15.2 Kryterium cena (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, podanej przez Wykonawcę w ofercie.
Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru:
C min
C=
x 60 pkt
Co

17

C min – cena brutto oferty najtańszej
Co
– cena brutto oferty ocenianej

gdzie:

15.3. Kryterium termin gwarancji (G) będzie rozpatrywane na podstawie terminu podanego przez
Wykonawcę w ofercie.
Zamawiający wymaga podania okresu w pełnych miesiącach, przy czym okres ten nie może być
krótszy niż 36 miesięcy. Podanie okresu krótszego spowoduje odrzucenie oferty. Okres dłuższy niż 60
miesięcy dla potrzeb obliczenia punktacji będzie traktowany jako 60 miesięcy. Zamawiający przyzna
punkty na podstawie poniższego wzoru:
Go
G=
x 60 pkt
G max

gdzie:

G o – okres w ofercie ocenianej:
G max – najdłuższy okres wśród badanych ofert

15.5. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, która uzyska w wyniku oceny
najwyższa liczbę punktów. Przyznanie punków poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o
następujący wzór:
Ocena oferty = C + G
16.

INFORMACJE
O
FORMALNOŚCIACH,
JAKICH
NALEŻY
DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

16.1 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie,
po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy, przedłożyć
Zamawiającemu:
a) polisę zgodnie z § 7 wzoru umowy,
b) umowę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stwierdzającą solidarną
odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za realizację zamówienia oraz zawierającą
upoważnienie
dla jednego z Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego
w imieniu wszystkich Wykonawców, a także do otrzymywania należnych płatności (o ile nie została
przedłożona wraz z ofertą).
16.2. O terminie złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 16.1 Zamawiający powiadomi
Wykonawcę odrębnym pismem.
16.3 Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 24 do SIWZ.
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17.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

17.1 Zamawiający wymaga wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie.
17.2 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: 87 8530 0000 0900 0130 2000 0007;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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.
17.3 Treść gwarancji/poręczenia powinna zawierać:
1)
oświadczenie poręczyciela lub gwaranta o zapłacie kwoty poręczonej lub gwarantowanej,
stanowiącej zabezpieczenie wykonania, bezwarunkowo po otrzymaniu pierwszego wezwania na
piśmie od Zamawiającego stwierdzającego, że kwota jest mu należna. Gwarancja/poręczenie nie może
uzależniać realizacji kwoty od konieczności dostarczenia przez Zamawiającego dodatkowych
dokumentów lub oświadczeń na potwierdzenie tego, że kwota poręczona lub gwarantowana jest mu
należna;
2)
postanowienie, iż żadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków umowy,
które mogą zostać przeprowadzone na podstawie tej umowy lub w jakichkolwiek dokumentach, jakie
mogą zostać sporządzone między Zamawiającym a Wykonawcą, nie uwalniają poręczyciela lub
gwaranta
od odpowiedzialności wynikającej z gwarancji lub poręczenia;
3)
oświadczenie, że poręczyciel lub gwarant zrzeka się obowiązku powiadomienia go o takiej
zmianie uzupełnieniu czy modyfikacji.
17.4 Zasady i terminy zwrotu zabezpieczenia określone zostały we wzorze umowy.
18.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga) przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
Odwołanie
1. 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.
2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
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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 w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
5.
Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy 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.
6.
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.
7.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej.
8.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od
dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19. JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA
1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania
ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
2. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
3. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca, ma obowiązek wydzielić z oferty informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ.
INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11
UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (DZ. U. z 1993 r., Nr 47,
poz. 211 z późn. zm.)”. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

20. INFORMACJE KOŃCOWE
20.1 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
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20.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 20.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
20.3 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt 20.1
20.4 W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji
zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

21. KLAUZULA RODO
21.1 Stosownie do 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 osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 –
dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy i
Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków, +48 63 279 17 61,
63 279 31 16, http://www.tuliszkow.pl http://bip.tuliszkow.pl
21.2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego
rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 93 ust. 1 PZP – w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania
postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
21.3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania
zostanie udostępniona w oparciu o art. 8 oraz 96 ust. 3 PZP.
21.4. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres archiwizacji
dokumentów.
21.5. Niezależnie od postanowień pkt 21.4. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń
wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
21.6. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne,
i konsultingowe,
21.7. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany.
21.8. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane
osobowe, ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO,
2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO,
3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
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wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym
przepisy RODO.
21.9. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych określa PZP.
21.10. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku
z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje: 1)
prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, 2)
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, kreślone w art. 21
RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
21.11. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub
innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania
realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności
do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są
przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.
4)

22. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Projekt branży architektonicznej do projektu budowlanego + BIOZ
Załącznik nr 3 - Projekt branży architektonicznej do projektu wykonawczego
Załącznik nr 4 - Projekt branży elektrycznej do projektu budowlanego + BIOZ
Załącznik nr 5 - Projekt branży elektrycznej do projektu wykonawczego
Załącznik nr 6 - Projekt branży konstrukcyjnej do projektu budowlanego + BIOZ
Załącznik nr 7 - Projekt branży konstrukcyjnej do projektu wykonawczego
Załącznik nr 8 - Projekt branży sanitarnej do projektu budowlanego + BIOZ
Załącznik nr 9 - Projekt branży sanitarnej do projektu wykonawczego
Załącznik nr 10 - Projekt zagospodarowania terenu do projektu budowlanego
Załącznik nr 11 - Projekt zagospodarowania terenu do projektu wykonawczego
Załącznik nr 12 - STWiOR dla branży elektrycznej
Załącznik nr 13 - STWiOR dla branży sanitarnej
Załącznik nr 14 - STWiOR dla prac rozbiórkowych
Załącznik nr 15 - STWiOR dla branży budowlano-montażowej
Załącznik nr 16 - Przedmiar robót dla branży budowlano – montażowej
Załącznik nr 17 - Przedmiar robót dla branży elektrycznej
Załącznik nr 18 - Przedmiar robót dla branży sanitarnej
Załącznik nr 19 - Wyposażenie kina
Załącznik nr 20 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 21 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 22 - Wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 23 - Wykaz osób
Załącznik nr 24 - Wzór umowy
Załącznik nr 25 - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 26 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.
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