SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.)
o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Ustawy.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn.:
Adaptacja budynku przy ul. Pocztowej 9 i 11 na mieszkania socjalne wraz z przebudową ciągów
komunikacyjnych w otoczeniu budynku
Planowana inwestycja będzie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
– Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 9: Infrastruktura społeczna,
Działania 9.2: Rozwój obszarów zmarginalizowanych

Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb udzielanego zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Zamawiający:
Gmina Krosno Odrzańskie
Zatwierdził:
BURMISTRZ
Marek Cebula

Krosno Odrzańskie, dnia: 09.08.2017 r.
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY
1. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 68 4109700, fax. 68 3835122
e-mail: sekretariat@krosnoodrzańskie.pl
godziny urzędowania:
poniedziałek 7:30 – 16:30
wtorek – czwartek 7:30 – 15:30
piątek 7:30 – 14:30
Strona internetowa Zamawiającego: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/
Nr referencyjny Zamawiającego: IR.271.1.12.2017.RS
zwana w dalszej części „Zamawiającym” zaprasza do składania ofert w postępowaniu pod nazwą:
„Adaptacja budynku przy ul. Pocztowej 9 i 11 na mieszkania socjalne wraz z przebudową ciągów
komunikacyjnych w otoczeniu budynku”
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), zwaną w dalszej części niniejszej specyfikacji
„ustawą Pzp”.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Pzp (poniżej 5 225 000 euro).
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3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie inwestycji „Adaptacja budynku przy
ul. Pocztowej 9 i 11 w Krośnie Odrzańskim na mieszkania socjalne wraz z przebudową ciągów
komunikacyjnych w otoczeniu budynku”, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym
załącznik nr 7 do SIWZ. Zamówienie powinno uwzględniać Wytyczne KPWK w Krośnie Odrzańskim
co do robót wodno-kanalizacyjnych (załącznik 7a) oraz Koncepcję kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie
ulic Walki Młodych, Pocztowej i Wąskiej w Krośnie Odrzańskim (załącznik 7b).
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie nieistotnych zmian w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz
zastrzega sobie prawo akceptacji rozwiązań. Zamówienie podzielone jest na części:
CZĘŚĆ 1 – Adaptacja budynku przy ul. Pocztowej 9 i 11 na mieszkania socjalne.
CZĘŚĆ 2 – Przebudowa ciągów komunikacyjnych w otoczeniu budynku.
Wykonawca zaprojektuje, wybuduje, obejmie nadzorem autorskim i odda do użytkowania w stanie wolnym
od wad i usterek.
Planowana inwestycja będzie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie
2020 Oś Priorytetowa 9: Infrastruktura społeczna, Działania 9.2: Rozwój obszarów zmarginalizowanych
Każda z części składa się z dwóch etapów:
Etap I :
− Wykonanie dokumentacji projektowej: projekt budowlany, wykonawczy wraz ze zgłoszeniem robót
budowlanych/uzyskaniem niezbędnego pozwolenia, o którym mowa w art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.jedn. Dz. U. 2016 poz. 290, 961, 1165, 1250) lub decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm).
W razie potrzeby należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia wydaną zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr
199, poz. 1227 ze zm.).
Etap II
− Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową oraz odpowiednie
przepisy prawne i normy.
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Zamówienie dla każdej z części obejmuje:
Etap I:
opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, wykonawczy) dla przedmiotowego
zadania oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu
oraz akceptację kompletnej dokumentacji przez Zamawiającego.
W przypadku zaistnienia potrzeby, należy opracować operat wodno – prawny i uzyskać pozwolenie wodno prawne, a także inne elementy niezbędne do realizacji zadania.
W skład dokumentacji powinny wchodzić projekty: budowlany oraz wykonawczy obejmujące wszystkie branże
i zawierające:
− wykonanie map do celów projektowych,
− część opisową, część rysunkową, obliczenia, zestawienia, decyzje, opinie, pozwolenia i uzgodnienia,
− szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wykonane zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r.w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 2013 r., poz. 1129 j. t.),
− projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz docelową organizację ruchu wraz
z zatwierdzeniem,
− przedmiar robót (dotyczy wszystkich branż),
− informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
− zgłoszenie robót budowlanych lub uzyskanie prawomocnego Pozwolenia budowlanego zgodnie
z ustawą Prawo budowlane (t.jedn. Dz. U. 2016 poz. 290, 961, 1165, 1250) lub Decyzji o Zezwoleniu na
Realizację Inwestycji Drogowej zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm).
− dokumenty konieczne do Zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z warunkami Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.), lub dokumenty konieczne do uzyskania
Pozwolenia budowlanego zgodnie z warunkami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.jedn.
Dz. U. 2016 poz. 290, 961, 1165, 1250).
Etap II:
wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną oraz STWiOR
i odpowiednimi przepisami prawa.
Realizacja inwestycji przewiduje adaptację budynku przy ul. Pocztowej 9 i 11 w Krośnie Odrzańskim
na mieszkania socjalne i lokal usługowy wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych w otoczeniu
budynku. Zaleca się by Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie gdzie mają być wykonywane
roboty budowlane oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelki istotne informacje, które
mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wykonawca dokonuje wizji lokalnej na swój koszt.
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Dodatkowe informacje:
a) Teren jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dostępnym na stronie
internetowej Zamawiającego - http://www.krosnoodrzanskie.pl/inwestycje-i-rozwoj/planyprzestrzenne ,
b) Teren jest położony w strefie ochrony konserwatorskiej,
c) Materiały odzyskane a nienadające się do ponownego wbudowania należy odwieźć na plac
Zamawiającego, ul. Wiejska 23 w Krośnie Odrzański (ok. 2,0 km),
d) Projekt musi uzyskać decyzje pozwolenia na budowę i zawierać wszystkie uzgodnienia konieczne
do realizacji przedsięwzięcia,
e) Projekt należy uzgodnić z Lubuskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze,
który opracowuje dokumentację na obwałowanie dolnego miasta,
f) W trakcie robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazd do wszystkich posesji pojazdom
służb ratowniczych,
g) Wytyczne do monitoringu przedstawiono w załączniku nr 11 do SIWZ.
2.

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego słownika zamówień publicznych CPV:
−
−
−
−
−
−
−

71.00.00.00-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne,
71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
45.21.13.41-1 Roboty budowlane w zakresie mieszkań,
45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne,
45.23.32.00-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni,
45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej,
45.23.10.00-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii
energetycznych,

4. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1*
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
1) Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które
wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w SIWZ
zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
2) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby, o których mowa w pkt. 1) co najmniej na
okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem
tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
3) Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o spełnieniu
obowiązku, o którym mowa w pkt. 4.1 - zgodnie z załącznikiem nr 9 do specyfikacji istotnych
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warunków zamówienia.
4.

OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT
CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne niżej wymienione części:
CZĘŚĆ 1 – Adaptacja budynku przy ul. Pocztowej 9 i 11 na mieszkania socjalne.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 7 do SIWZ Program Funkcjonalno –
Użytkowy, część 1 Adaptacja budynku przy ul. Pocztowej 9 i 11 na mieszkania socjalne.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie (wykonanie prac projektowych) i wykonanie robót
budowlanych adaptacji budynku nr 9 i 11, położonego przy ul. Pocztowej w Krośnie Odrzańskim na
potrzeby utworzenia mieszkań socjalnych oraz lokalu o innym przeznaczeniu. Celem przedmiotowego
zamierzenia jest poprawa funkcjonalności istniejącego budynku dwubryłowego (nr 9,11 – budynek
biurowo usługowy), poprzez stworzenie 8 mieszkań socjalnych oraz lokalu usługowego. Zakres
opracowania obejmuje działki 130 i 131 (powierzchnia obejmuje 557 m2), zgodnie z zał nr 2 do PFU (Plan
zagospodarowania działek). Część budynku nr 9 jest wpisana do rejestru zabytku pod nr 149, co oznacza
obowiązek uzyskania pozwolenia LWKZ w Zielonej Górze. Część budynku nr 11 jest wpisana do gminnej
ewidencji zabytków, co oznacza obowiązek uzyskania pozwolenia LWKZ w Zielonej Górze.
− Powierzchnia remontowanych pomieszczeń: 508,03 m2,
− Powierzchnia zabudowy (istniejąca): 249,14 m2,
− Ilość kondygnacji: 3 (parter, piętro, poddasze użytkowe)
− Zakładana liczba mieszkań: 8,
− Zakładana liczba lokali usługowych: 1,
− Kubatura brutto: ok. 2450 m3.
Inne informacje:
1) Teren objęty ochroną konserwatorską.
2) Obiekt musi być gotowy do przekazania użytkowania najemcom
3) Minimum wyposażenia mieszkania socjalnego i lokalu usługowego:
a) Kuchnia:
− zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej + bateria;
− kuchenka gazowo-elektryczna 4-palnikowa z piekarnikiem, wolnostojąca klasa A+;
− meble kuchenne – komplet utrzymany w jednej kolorystyce (minimum 3 szafki stojące
szer. 80 cm każda i 3 szafki wiszące + blaty).
b) Toalety:
− kabina prysznicowa z wysokim brodzikiem (zamiast wanny) + bateria prysznicowa
słuchawka z deszczownicą;
− toalety kompaktowe,
− umywalki na postumencie + bateria umywalkowa;
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− piec dwufunkcyjny gazowy o mocy min. 12 kW.
Wszystkie sprzęty i urządzenia mają być fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użytku zgodnie
z przeznaczeniem, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów, a także posiadać niezbędne atesty
i certyfikaty dopuszczenia do użytkowania.
Naprawy gwarancyjne wykonywane będą na miejscu montażu, w terminie określonym w umowie
od momentu zgłoszenia - jeżeli naprawa gwarancyjna nie będzie mogła zostać zrealizowana w siedzibie
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do jej wykonania na własny koszt bezpośrednio
u producenta lub w serwisie posiadającym autoryzację producenta. Podjęcie akcji serwisowej polega na
osobistym przybyciu do miejsca, w którym znajduje się zgłaszany do naprawy sprzęt. Na czas naprawy
Wykonawca zapewni Zamawiającemu urządzenie zastępcze (dowóz, montaż) o parametrach
nie gorszych niż sprzęt przed awarią.
Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do wymiany w przeciągu jednego miesiąca wadliwego
sprzętu na sprzęt wolny od wad (tego samego producenta i o parametrach zgodnych lub lepszych)
po dwóch bezskutecznych naprawach gwarancyjnych. Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego
i transportu przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca. Wykonawca przeszkoli
przedstawiciela Zamawiającego w zakresie użytkowania dostarczonych sprzętów.
CZĘŚĆ 2 – Przebudowa ciągów komunikacyjnych w otoczeniu budynku.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 7 do SIWZ Program Funkcjonalno –
Użytkowy, część 2 Przebudowa ciągów komunikacyjnych w otoczeniu budynku.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie (wykonanie prac projektowych) i wykonanie robót
budowlanych przebudowach ciągów komunikacyjnych w otoczeniu budynku nr 9 i 11, położonego przy ul.
Pocztowej w Krośnie Odrzańskim. Celem przedmiotowego zamierzenia jest poprawa bezpieczeństwa w
zakresie komunikacji poprzez przebudowę ciągów komunikacji pieszo-jezdnej, zagospodarowanie terenu
na działce 186/21, zmiana estetyki otoczenia oraz nadanie terenom funkcji rekreacyjnej i społecznej.
Zakres opracowania obejmuje teren działek nr 175 - ul. Pocztowa, 186/21, 187/2 – ul. Wąska, 190/2 i 191
(łączna długość ok. 180 m, powierzchnia w zakresie opracowania obejmuje ok. 1900 m2 = 0,19 ha),
zgodnie z zakresem zaznaczonym w zał. nr 1 i 2 do PFU.
− Powierzchnia ciągów pieszo-jezdnych: 1.422 m2,
− Powierzchnia chodników: 223 m2,
− Powierzchnia terenów zielonych: 251 m2,
− Łączna powierzchnia objęta zamówieniem (suma): 1896 m2.
Inne informacje:
a) Sugerowana wysokość lamp: 8 m – wygląd lamp zgodny z wizualizacją załączoną do PFU,
b) Teren objęty ochroną konserwatorską.
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5.

INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH POLEGAJĄCYCH NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH USŁUG LUB
ROBÓT BUDOWLAYCH
− Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

6.

OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI,
JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH
SKŁADANIE
− Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
− Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone w PLN.

8.

USTALENIA DOTYCZĄCE POWIERZENIE WYKONANIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONACOM
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację
powierzy podwykonawcy. W przypadku braku powyższych informacji, zamawiający uzna,
iż wykonawca będzie realizował zamówienie osobiście (siłami własnymi) bez udziału podwykonawcy.
3. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zawiera załącznik nr 6 – projekt umowy (wzór).

9.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Zamawaiający wymaga, by Wykonawca realizował zadanie wg załączonego harmonogramu (dotyczy
obu części):
a) Etap I: - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, wykonawczy)
dla przedmiotowego zadania oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń
wynikających z zakresu projektu oraz akceptację kompletnej dokumentacji przez Zamawiającego –
do dnia 31 marca 2018 roku,
b) Etap II - wykonanie robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu zgodnie z opracowaną
dokumentacją techniczną oraz STWiORB i odpowiednimi przepisami prawa – do dnia 20 września
2018 roku,
Wykonawca będzie zobowiązany przesyłać Zamawiającemu co miesięczną informację z postępu
prac nad dokumentacją projektową.
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10. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp oraz którzy spełniają warunki zawarte
wart. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające
realizację zamówienia na odpowiednim poziomie, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów;
− Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Dla części I:
− Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe
lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta
tysięcy złotych) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą
spełniać ten warunek razem.
Dla części II:
− Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe
lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 250 000,00 zł (słownie: dwieście
pięćdziesiąt tysięcy złotych) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia mogą spełniać ten warunek razem.
3)

zdolności technicznej lub zawodowej:

Kwalifikacje zawodowe wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia
Dla części I:
Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje następującym
osobami:
a) projektant branży architektonicznej, posiadający aktualne uprawnienia do projektowania
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,
b) projektant branży konstrukcyjno - budowlanej, posiadający aktualne uprawnienia
do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
c) projektant branży sanitarnej, posiadający aktualne uprawnienia do projektowania
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
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wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
d) projektant branży elektrycznej, posiadający aktualne uprawnienia do projektowania
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.
Osoby te muszą posiadać uprawnienia budowlane do projektowania wydane zgodnie z ustawą
z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 t.j. z późn. zm.) oraz
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) albo
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Głównego Projektanta
w zakresie niniejszego zamówienia.
Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień
budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12
a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U z 2013, poz. 1409 t.j. z późn. zm) oraz
ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r. poz. 65); które pozwalać będą na pełnienie funkcji Głównego
Projektanta w zakresie objętym umową;
Dla części II
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, zamawiający stawia następujące
minimalne warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału
technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,
umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje
następującym osobami:
a) Projektant branży drogowej. Osoba ta musi posiadać aktualne uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalności budownictwa drogowego wydane zgodnie z ustawą
z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 t.j. z późn. zm.) oraz
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) albo
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Głównego
Projektanta w zakresie niniejszego zamówienia.
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Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień
budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U z 2013,
poz. 1409 t.j. z późn. zm) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r. poz. 65); które
pozwalać będą na pełnienie funkcji Głównego Projektanta w zakresie objętym umową;
b) Kierownik Budowy – Kierownik robót drogowych (1 osoba) – wymagania: Osoba ta musi
posiadać uprawnienia budowlane w specjalności budownictwa drogowego wydane
zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 t.j. z
późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r.,
poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie
funkcji Kierownika Budowy w zakresie niniejszego zamówienia. Zamawiający, określając
wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza
odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz
innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 t.j. z późn. zm)
oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r. poz. 65); które pozwalać będą na
pełnienie funkcji Kierownika Budowy w zakresie objętym umową;
Doświadczenie wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia
DLA CZĘŚCI I:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie wykonał minimum 1 zadanie porównywalne z przedmiotem
zamówienia tj. polegające na adaptacji budynku na cele mieszkalne lub użyteczności
publicznej o minimalnej kubaturze brutto 2.000 m3, poparte dokumentami (dowodami)
potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. poświadczenie). Zamawiający nie
wymaga, aby w/w zadania były wykonane w ramach jednego zadania /zlecenia/
zamówienia/ inwestycji.
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DLA CZĘŚCI II:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie wykonał minimum 1 zadanie porównywalne z przedmiotem
zamówienia tj. polegające na przebudowie ciągów jezdnych lub pieszo-jezdnych
o minimalnej powierzchni 1.300 m2, poparte dokumentami (dowodami) potwierdzającymi,
że roboty zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone (np. poświadczenie). Zamawiający nie wymaga, aby w/w zadania
były wykonane w ramach jednego zadania /zlecenia/ zamówienia/ inwestycji.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać
na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których
te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesiona przez
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień, publicznych, zgodnie z którym
zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę, 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. poz. 978, z późn. zm.) 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 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).
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5. W przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innego podmiotu, podmiot ten nie może podlegać wykluczeniu postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców
nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16–20 ustawy
Prawo zamówień publicznych, 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. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione zgodnie
z powyższymi postanowieniami.
8. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 4 pkt 19 ustawy Prawo zamówień publicznych, przed
wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
9. Wykonawca, który nie wykaże, iż spełnia wszystkie warunki określone w pkt 10.1. SIWZ lub nie
wykaże braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 10.4. SIWZ zostanie wykluczony
z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
11. OŚWIADCZENIA I DOKUMETY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWNIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
1) Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 10.1 SIWZ, w zakresie wskazanym przez
zamawiającego we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
2) Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie
podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, na podstawie przesłanek określonych w pkt 10.4
SIWZ w zakresie wskazanym przez zamawiającego we wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o którym
mowa w pkt 11.1 oraz 11.2 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak
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podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach,
o którym mowa w pkt 11.1 oraz 11.2 SIWZ.
5) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt 11.1 oraz 11.2 SIWZ.
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura
wynikająca z art. 24aa ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że zamawiający najpierw
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6) Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza do
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia
następujących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
W celu potwierdzenia, spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego
w pkt. 10.1.3) SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; wzór wykazu
stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
Dowodami, o których mowa powyżej, 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) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi) i
doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami; wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ
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W celu potwierdzenia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt
10.1.2) SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy:
c)

informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, nie
wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez
zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia braku postaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający
żąda od wykonawcy:
d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego,
że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
e) zaświadczenia właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
f) 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 Prawo
zamówień publicznych.
g) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14
i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
w postępowaniu.
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6. Zamawiający wymaga by Wykonawca wraz z w/w dokumentami potwierdzającymi spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu złożył oświadczenie dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez
zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, jest
zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Prawo zamówień publicznych – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
W przypadku, gdy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Obowiązek ten w pełni obciąża wykonawcę.
9. W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2
ustawy Prawo zamówień publicznych polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wymaga
złożenia przez wykonawcę dokumentów, które określają w szczególności:
− zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
− sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia publicznego,
− zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
− czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty
budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
10. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest do złożenia dokumentów
dotyczących tych podmiotów określonych w pkt 11.6 lit. d, e, f, g SIWZ.
11. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy
z wykonawców składających ofertę wspólną musi złożyć dokumenty, o których mowa w pkt 11.6 lit. d,
e, f, g oraz pkt 11.8 SIWZ. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.
12. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 11.6 lit. d, e, f,g SIWZ składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
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a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - dokument powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument powinien być wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument ma 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. Zapisy dotyczące terminu wystawienia dokumentów
stosuje się odpowiednio.
13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
14. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt
11.6 SIWZ, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352). W takim
przypadku wykonawca jest zobowiązany do wskazania zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w pkt 11.6 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, a w przypadku
wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej, do wskazania
zamawiającemu adresów internetowych ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, z których
zamawiający może samodzielnie pobrać wskazane przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty.
15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów w sposób, o którym mowa w pkt
11.13 SIWZ, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski
wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.

str. 17

12.

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 68 4109700, fax. 68 383 5122
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/
e-mail: r.slupski@krosnoodrzanskie.pl , przetargi@krosnoodrzanskie.pl
godziny urzędowania:
poniedziałek 7:30 – 16:30
wtorek – czwartek 7:30 – 15:30
piątek 7:30 – 14:30
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Ryszard Słupski, Magda Jarema.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują
pisemnie.
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub drogą elektroniczną przy
przekazywaniu następujących dokumentów:
- pytania dotyczące treści SIWZ,
- wniosek o wyjaśnienie dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy oraz odpowiedź wykonawcy,
- wniosek o wyjaśnienie treści oferty oraz odpowiedź wykonawcy,
- wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy,
- informacja o poprawieniu omyłek w ofercie,
- informacja o braku zgody wykonawcy na poprawienie omyłek polegających na niezgodności
oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
- wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz
odpowiedź wykonawcy,
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali
z postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
- zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,
- zawiadomienie o terminie podpisania umowy,
- zawiadomienie zamawiającego o wniesieniu odwołania,
- zawiadomienie wykonawców o wniesieniu odwołania,
- informacja wykonawcy o przystąpieniu do podstępowania odwoławczego.
4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę,
zamawiający przyjmuje domniemanie, że dokumenty wysłane na numer faksu lub e-maila podany
przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią
pisma.
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5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z tym wszelkie pisma, dokumenty,
oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być
sporządzone w języku polskim.
13. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, 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.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie
terminu składania wniosku, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, udostępnia
na stronie internetowej:
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/zamowienia_publiczne/284/status/rodzaj/wzp/z
wr/
4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji istotnych warunków
zamówienia zamawiający udostępnia na stronie internetowej zamawiającego. Każda wprowadzona
zmiana staje się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Informacje
o przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie.
7. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego wykonawców.
14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium
w wysokości:
Część I – 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
Część II - 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach wybranych przez wykonawcę:
a) pieniądzu,
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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. nr 109, poz.
1158 z późn. zm.).
Uwaga:
W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji (wykonawcy), beneficjenta gwarancji
(zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji)
oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji,
e) bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne
żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art.46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego 64 1090 1551
0000 0000 5500 1056 z dopiskiem „Wpłata wadium – REWITALIZACJA POCZTOWA”
ze wskazaniem części, na którą składane jest wadium (tj. część I, część II, część I i II). Kopię
przelewu należy załączyć do oferty.
5. W przypadkach, gdy wadium wnoszone jest w formach innych niż pieniądz, wykonawca składa
oryginał dokumentu wadium wraz z ofertą.
6. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.
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 pkt 14.8 i 14.9 SIWZ.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po
jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w
art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia o którym mowa w art. 25 a ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki,
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co powodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana:
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a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie wykonawcy.
10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium
na podstawie pkt 14.7 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany
przez wykonawcę.
15.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.

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 tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy niż 60 dni.

3.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 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.
Oferta wykonawcy, który nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie
odrzucona.
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16. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1.
2.

Ofertę należy sporządzić wypełniając formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1
do SIWZ.
Do oferty należy załączyć:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w pkt 10.1 SIWZ, w zakresie wskazanym przez
zamawiającego we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu
z udziału w postępowaniu, na podstawie przesłanek określonych w pkt 10.4 SIWZ w zakresie
wskazanym przez zamawiającego we wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
c) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, a przypadku wniesienia wadium
w pieniądzu dowód wpłacenia wadium.
d) pełnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika
z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych.
UWAGA: Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

3.

Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim. Każdy
wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej lub faksem.

5.

Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
Podpis winien zawierać czytelne imię i nazwisko bądź pieczątkę imienną oraz podpis lub parafę.
W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentacji wykonawcy na podstawie
załączonych dokumentów, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

6.

W przypadku, gdy wykonawca dołącza kopię dokumentu, kopia tego dokumentu musi być
poświadczona za zgodność z oryginałem. Poświadczenie powinno zawierać sformułowanie „za zgodność
z oryginałem”, pieczątkę imienną osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania oraz podpis lub
parafę, a w przypadku braku imiennej pieczątki czytelny podpis zawierający imię i nazwisko.
Przez kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć:
1) kopię dokumentu zawierającą klauzulę "za zgodność z oryginałem" umieszczoną na każdej
stronie dokumentu wraz z datą i czytelnymi podpisami osób uprawnionych do potwierdzania
dokumentów za zgodność z oryginałem, lub
2) kopię dokumentu zawierającą na jednej ze stron dokumentu klauzulę "za zgodność
z oryginałem od strony 1 do strony ..." wraz z datą i czytelnymi podpisami osób
uprawnionych do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem.

7.

W celu czytelnego zamieszczenia odpowiedniej ilości informacji, wzory załączników można
dopasować do indywidualnych potrzeb, zachowując jednak brzmienie ich wzorcowej treści.

8.

Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę lub osoby
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uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
9.

Wykonawca może zastrzec pisemnie, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.
1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane innym wykonawcom.

10. Nazwy dokumentów w ofercie stanowiące zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być
w wykazie załączników graficznie wyróżnione, tj.: spięte i włożone w oddzielną nieprzeźroczystą
okładkę, specjalnie opisane na okładce, wewnątrz okładki winien być spis zawartości podpisany
przez wykonawcę.
UWAGA: Stosowne zastrzeżenie, co do tajemnicy przedsiębiorstwa, wykonawca winien złożyć
na „Formularzu ofertowym”. W sytuacji zastrzeżenia części oferty, jako tajemnicy przedsiębiorstwa,
wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć uzasadnienie w kwestii związanej z informacją
stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa. Niezłożenie stosownego uzasadnienia do oferty w części
dotyczącej tajemnicy przedsiębiorstwa upoważni zamawiającego do odtajnienia dokumentów
i ujawnienia ich na wniosek uczestników postępowania.
11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:
Dane Wykonawcy:
Gmina Krosno Odrzańskie
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn.:
„Adaptacja budynku przy ul. Pocztowej 9 i 11 na mieszkania socjalne wraz z przebudową
ciągów komunikacyjnych w otoczeniu budynku”
Nie otwierać przed 24 sierpnia 2017 r., godz. 1030

z oznaczeniem nazwy i adresu wykonawcy (pieczątką firmową wykonawcy), tak aby można było
odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
12. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem,
że zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.
Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące
treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta.
Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem
ZMIANA. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam
sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy
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opatrzyć napisem WYCOFANIE.
13. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną
otwarte przy otwieraniu ofert wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w niniejszym postępowaniu i złożeniem
oferty.
15. Oferta składana przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
15.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o dzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,
podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
15.2. Każdy z wykonawców składających ofertę wspólną musi złożyć dokumenty, o których mowa
w pkt 11.6 d), e); f) SIWZ. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.
15.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie
dokumentów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, którego
dokument dotyczy lub osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo.
UWAGA: Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
16. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
17. Wypełniając formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, jak również inne dokumenty
powołujące się na wykonawcę w miejscu np.: „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane
dotyczące wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie.
18. W przypadku wyboru oferty, przed podpisaniem umowy z zamawiającym wykonawcy składający
ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.
17. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
1) Miejsce oraz termin składania ofert:
a) oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno
Odrzański (BOI – Biuro Obsługi Interesanta) - Budynek „A” Urzędu Miasta.
b) termin składania ofert upływa dnia 24 sierpnia 2017r. o godz. 1000 czasu lokalnego.
2) Miejsce oraz termin otwarcia ofert:
a) otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 sierpnia 2017r. o godz. 1030 czasu lokalnego
w siedzibie Zamawiającego – ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzański, Budynek „A”
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Urzędu Miasta - (Sala 1000-lecia)
3) Otwarcie ofert jest jawne. W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele wykonawców.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
4) Po otwarciu koperty zamawiający ogłasza nazwę i adresy firmy, której oferta jest otwierana,
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu rękojmi i gwarancji oraz
warunków płatności zawartych w ofertach.
18. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
a) Wykonawca określi cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na załączonym do SIWZ
formularzu ofertowym (załącznik nr 1).
b) Cena oferty, to cena ryczałtowa, która nie podlega zmianie w czasie trwania umowy,
a którą należy obliczyć uwzględniając wszelkie koszty niezbędne do wykonania
zamówienia wynikające z programu funkcjonalno-użytkowego oraz istotnych dla stron
postanowień, które zostaną wprowadzone do treści umowy, określonych w załączniku nr 6
do SIWZ. W cenie należy uwzględnić ewentualne upusty i rabaty.
c) Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje ryzyko wykonawcy i jego odpowiedzialność za
prawidłowe oszacowanie ilości usług i robót budowlanych koniecznych do wykonania
kompletnego przedmiotu umowy. Podwyższenie wysokości wynagrodzenia ryczałtowego
jest dopuszczalne wyłącznie w przypadkach określonych w przepisie art. 632 k.c.
d) Wynagrodzenie obejmuje kompleksową realizację przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem
materiałów wyjściowych do projektowania (w szczególności: mapy do celów projektowych,
badań i oceny warunków geotechniczno-wodnych gruntu zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r. w/s ustalania
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012r., poz.
463, z późn.zm.), wyposażeniem stałym, uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem
zatwierdzeń, uzgodnień, opinii i pozwoleń niezbędnych do realizacji dokumentacji
projektowej, zapewnieniem sprawdzenia dokumentacji projektowej pod względem
zgodności z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz jej kompletności,
wykonania niezbędnych ekspertyz i ocen technicznych koniecznych do wykonania
dokumentacji projektowej, zapewnienia nadzoru autorskiego projektantów w trakcie
realizacji robót budowlanych, nadto z materiałami i wyposażeniem stałym, kosztami
ubezpieczeń, kosztami zużycia wody i energii elektrycznej, kosztami montażu tablicy
informacyjnej i pamiątkowej o współfinansowaniu zadania ze środków Unii Europejskiej
oraz wszelkimi kosztami związanymi z przekazaniem do użytkowania i sporządzeniem
dokumentacji powykonawczej (w tym w szczególności: zapewnienia nadzorów
technicznych, specjalistycznych i odbiorów przez odpowiednie służby i innych koniecznych
- w trakcie prowadzenia robót i po ich wykonaniu) oraz inne koszty niezbędne do realizacji
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kompletnego przedmiotu zamówienia realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj.
e) Cena za wykonanie dokumentacji projektowej musi uwzględniać wynagrodzenie
za przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz prawa na wykonywanie zależnego
majątkowego prawa autorskiego.
f) W formularzu oferty należy podać cenę netto, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto.
Tak wyliczona cena stanowi cenę oferty. Prawidłowe określenie stawki podatku VAT należy
do obowiązków wykonawcy.
g) Ceny muszą być wyrażone w złotych (PLN) i ewentualnie dodatkowo w groszach,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
h) Jeżeli wykonawca złoży 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 – w takim przypadku
Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego w formie pisemnej, 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.
19. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA KRYTERIÓW
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie niżej wymienionych kryteriów
oceny ofert:
a) Cena oferty
- 60 % (max. 60 pkt.)
b) Okres gwarancji jakości - 40 % (max. 40 pkt.)
Ocena ofert będzie dokonywana wg poniższych zasad:
1) Ocena kryterium „cena oferty” – będzie przeprowadzana wg następującego wzoru matematycznego:
Cmin
P(Co) =  x 100 x 60 %
Co
gdzie :
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych,
Co
- cena ocenianej oferty,
P(Co) - liczba punktów za kryterium ceny.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Liczba punktów zostanie wyliczona
do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrąglania.
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2) Ocena kryterium „okres gwarancji jakości” - będzie przeprowadzana na podstawie długości
terminu podanego przez Wykonawcę w ofercie, (przy czym najkrótszy możliwy okres gwarancji
wymagany przez Zamawiającego wynosi 5 lat (60 miesięcy) od daty podpisania Protokołu odbioru
końcowego a najdłuższy możliwy okres gwarancji wynosi 7 lat (84 miesięcy) od daty podpisania
Protokołu odbioru końcowego) i obliczona na podstawie następującego wzoru matematycznego:

G=

OGBO

NZOG

100 x 40 %

gdzie :
− G
- liczba punktów za kryterium okres gwarancji jakości
− OGBO - okres gwarancji badanej oferty,
− NZOG - najdłuższy zaoferowany okres gwarancji
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów. Liczba punktów zostanie wyliczona do dwóch
miejsc po przecinku, bez zaokrąglania.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P)
wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = P(Co) + G
Gdzie:
− P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
− P(Co) – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena oferty”
− G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji jakości”
2. Oceny i badania ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego.
Na posiedzeniach niejawnych komisja przetargowa:
− dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu i wykluczy
każdego z Wykonawców, w odniesieniu do którego stwierdzi, że zachodzą przesłanki wskazane
w art. 24 ust. 1, 2 i w art. 24 ust. 2a ustawy Pzp,
− dokona badania i oceny ofert i odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia, że zachodzą
okoliczności określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
3. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców:
a) udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert,
b) przedłożenia wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających
wpływ na wysokość ceny, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, w przypadku, gdy cena oferty
wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości
Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia (art. 90 ust. 1 ustawy
Pzp),
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c) złożenia (uzupełnienia), zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, dokumentów, oświadczeń,
pełnomocnictw.
4. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszą specyfikacją, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
5. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna z okoliczności, o których mowa
w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
6. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona oraz została
uznana za najkorzystniejszą, tj. otrzyma najwyższą ilość punktów.
20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu
i terminie zawarcia umowy.
2. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego,
zawierającej postanowienia zawarte w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Istotne warunki umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy.
3. Przed podpisaniem umowy wyłoniony wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu:
a) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy,
b) oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika robót,
c) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 500 000,00 (pięćset tysięcy złotych)
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
d) harmonogram rzeczowo-finansowy (sporządzony na podstawie załącznika Nr 10 do SIWZ).
4. Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani przedstawić zamawiającemu umowę,
zawierającą, co najmniej:
a)
b)
c)
d)

zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim
zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację
zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady,
określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
wskazanie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania wykonawców składających ofertę
wspólną.

5. W przypadku nie przedłożenia przez wykonawcę wymaganych dokumentów, o których mowa w pkt.
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20.3 lub 20.4 umowa nie zostanie zawarta z winy wykonawcy, a złożone wadium zostanie zatrzymane
przez zamawiającego.
6. Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 6 zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania
w przypadku gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć.
21.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy do dnia podpisania umowy o wykonanie zamówienia
w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny brutto).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy, a także roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Uwaga:
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie poręczenia lub gwarancji winno zawierać
następujące elementy:
1) nazwa wykonawcy, beneficjenta (zamawiającego), gwaranta oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
3) kwotę gwarancji,
4) termin ważności gwarancji,
− termin ważności musi obejmować cały okres wykonywania przedmiotu umowy oraz 30 dni
po jego zakończeniu,
− termin ważności zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady musi obejmować cały okres
rękojmi za wady oraz 15 dni po upływie tego okresu.
5)

nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do :,,zapłacenia na rzecz
zamawiającego kwoty gwarancji po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania wypłaty
zawierającego oświadczenie stwierdzające, że wykonawca nie wykonał lub nienależycie
wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy”.
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Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji, należy uzyskać od zamawiającego akceptację jej treści,
w szczególności w zakresie cech określonych w niniejszym punkcie.
19. W przypadku przedłożenia poręczenia lub gwarancji nie zawierającej wymienionych wyżej elementów
bądź posiadającej jakiekolwiek zastrzeżenia, zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
20. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu winno być wniesione przelewem na konto: 64 1090 1551 0000
0000 5500 1056 z dopiskiem „Zabezpieczenie – Rewitalizacja Pocztowa”.
21. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
22. 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.
23. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:
a)

70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

b)

30% wartości zabezpieczenia służąca pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu rękojmi
za wady, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

24. 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.
25. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niż pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie
w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa
wyżej następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
26. Gwarancja na wykonane roboty nie ulegnie skróceniu w przypadku wystąpienie konieczność napraw
ewentualnych awarii wszystkich sieci podziemnych
22. ISTOTNE WARUNKI UMOWY
1. Postanowienia umowy Zamawiający zawarł we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Poza przypadkami określonymi w umowie, zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących
okolicznościach:
a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego
warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:
1) o charakterze niezależnym od stron,
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2) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
3) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy
zachowaniu należytej staranności,
4) której nie można przypisać drugiej stronie;
Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar
i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe
załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej,
promieniowanie lub skażenia;
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;
c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie
można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;
d) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania
poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego
rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji – zmianie ulegnie odpowiednio termin
realizacji zamówienia;
e) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych
sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub
okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – zmianie
może ulec termin realizacji Umowy.
f) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności,
skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy, w szczególności
terminu realizacji zamówienia.
23.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 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 Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych
do wnoszenia środków ochrony prawnej.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający
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jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a)
b)
c)
d)
e)

określenia warunków udziału w postępowaniu,
wykluczenie odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
odrzucenia oferty odwołującego,
opisu przedmiotu zamówienia,
wyboru oferty najkorzystniejszej.

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 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.
6. 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 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 23.7 i 23.8 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.
10. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której
jest zobowiązany, na które nie przysługuje odwołanie. W przypadku uznania zasadności przekazanej
informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym
wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
11. Pozostałe prawa i obowiązki wykonawców w toku wnoszenia środków ochrony prawnej określone
są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
24.

BADANIE I OCENA OFERT
1.

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

2.

Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe
a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, nie powodujące istotnych
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zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
3.

Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

4.

Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

5.

Zamawiający przyzna zamówienie temu wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru oferty.

6. Zamawiający informuje wszystkich wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli
są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 braku równoważności lub braku spełniania wymagań
dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
d) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu,
e) unieważnieniu postępowania,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
7. Informacje, o których mowa powyżej w pkt 24.6 lit. a i lit. e zamawiający zamieści na swojej stronie
internetowej.
8. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa
w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
25. RĘKOJMIA I OKRES GWARANCJI
1) Zamawiający wymaga minimum 60 miesięcznego okresu rękojmi za wady na przedmiot zamówienia
(kryterium oceny ofert – wykonawca może wydłużyć okres rękojmi do 84 miesięcy).
2) Termin rękojmi za wady rozpoczyna bieg z dniem odbioru końcowego przedmiotu umowy.
UWAGA:
3) Okres gwarancji na przedmiot zamówienia stanowi kryterium wyboru oferty.
4) Okres gwarancji na przedmiot zamówienia należy określić w formularzu oferty w miesiącach w
str. 33

liczbach całkowitych. W przypadku określenia okresu gwarancji w wartości ułamkowej, zamawiający
zaokrągli wartość ułamkową w dół do najbliższej liczby całkowitej.
5) Najdłuższy możliwy okres gwarancji powinien wynosić 7 lat (84 miesiące) od daty podpisania
Protokołu odbioru końcowego).
6) Oferta z niewypełnionym polem, w którym należało podać długości okresu gwarancji, o których mowa
w zdaniu poprzednim będzie traktowana jako ważna nie podlegająca odrzuceniu i zostanie poddana
ocenie - oferta nie otrzyma żadnych punktów (0 punktów) - pod warunkiem, iż nie będzie innych
powodów skutkujących odrzuceniem takiej oferty.
7) Warunki gwarancji zawarte zostały w załączniku do SIWZ – Istotne warunki umowy.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:
Załącznik nr 1a
Załącznik nr 1b

Formularz oferty – część I
Formularz oferty – część II
Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału
Załącznik nr 2
w postępowaniu
Załącznik nr 3
Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z oświadczeniem,
Załącznik nr 4
że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia
Załącznik nr 5
Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6
Istotne warunki umowy
Załącznik nr 7
Program Funkcjonalno - Użytkowy
Załącznik nr 7a Wytyczne KPWK w Krośnie Odrzańskim co do robót wodno- kanalizacyjnych
Koncepcja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Walki Młodych,
Załącznik nr 7b
Pocztowej i Wąskiej w Krośnie Odrzańskim
Załącznik nr 8
Oświadczenie wykonawcy dotyczące zatrudnienia
Załącznik nr 9
Wykaz robót budowlanych/wykonanych usług
Załącznik nr 10 Tabela elementów scalonych
Załącznik nr 11 Wytyczne do monitoringu
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Starego Miasta, poz. nr 8 – link:
http://www.krosnoodrzanskie.pl/inwestycje-i-rozwoj/plany-przestrzenne
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