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I. Nazwa i adres Zamawiającego.
Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław , NIP: 8971383551
ELEKTRONICZNE ZAKŁADY NAUKOWE im. Fryderyka Joliot Curie
53-680 WROCŁAW, UL. BRANIBORSKA 57
II. Tryb udzielania zamówienia.
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisami ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) –
zwanej dalej także „ustawą Pzp”.
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 459), jeżeli przepisy
ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
3. Zgodnie z art. 10a ustawy Pzp, w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie na
adres szkoły: Elektroniczne Zakłady Naukowe im. Fryderyka Joliot Curie , 53-680 Wrocław, ul.
Braniborska 57 lub elektronicznie; ezn@ezn.edu.pl
3.1. Zamawiający wymaga formy pisemnej w przypadku składania ofert, składania przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny oraz wyjaśnień dotyczących treści oferty jak
i jej uzupełnienia.
4. Szkoła jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.
5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych - oferta musi obejmować jedną z części lub całość
zamówienia dla danej części.
6. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 151 a. ust. 1
ustawy Pzp.)
9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Nie
przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.
10. Nie przewiduje się wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której
mowa w art. 91a ust. 1 ustawy Pzp.
11. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy Pzp).
12. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
13. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (art. 82 ustawy Pzp).
14. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym
przez Zamawiającego.
15. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu (z
zastrzeżeniem art. 93 ust. 5 ustawy Pzp). Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w
postępowaniu, w tym koszty przygotowania oferty.
17. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą
osobowości prawnej.
18. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie
zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
19. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń do
projektu umowy lub sprzeciwu do umowy lub ich zmian:
19.1. wysokość wynagrodzenia podwykonawcy, nie może być wyższa niż kwota, którą Zamawiający,
zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, zobowiązany jest zapłacić za
roboty budowlane stanowiące równocześnie przedmiot umowy o podwykonawstwo, z uwzględnieniem
wartości wynagrodzeń innych podwykonawców,
19.2. umowa o podwykonawstwo winna zawierać załącznik – harmonogram rzeczowo-finansowy,
określający wartości poszczególnych robót budowlanych. Harmonogram winien zawierać numerację
pozycji i nazwy robót budowlanych odpowiadające numeracji pozycji oraz nazwom robót budowlanych
określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, a ponadto wynagrodzenie danego elementu
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mniejsze lub równe wynagrodzeniu dookreślonemu w harmonogramie rzeczowo-finansowym
stanowiącym załącznik do umowy w sprawie zamówienia publicznego (podstawowej),
19.3. końcowy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo oraz terminy realizacji
poszczególnych jej elementów nie mogą wykraczać poza termin realizacji poszczególnych elementów
oraz końcowy termin realizacji przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego (podstawowej),
19.4. do obowiązków podwykonawcy należy powiadomienie Zamawiającego, w terminie 3 dni
roboczych od daty wpływu należności na rachunek bankowy podwykonawcy, o dokonaniu przez
Wykonawcę zapłaty za roboty budowlane zrealizowane przez podwykonawcę, stanowiące przedmiot
umowy o podwykonawstwo,
19.5. sposób wykonania umowy o podwykonawstwo musi być zgodny ze sposobem w jaki
Wykonawca jest zobowiązany wykonać umowę w sprawie zamówienia publicznego,
19.6. zabezpieczenie należytego wykonania umowy o podwykonawstwo, o ile jest wymagane, winno
być wnoszone w jednej lub w kliku formach wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, a za zgodą Zamawiającego również w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień Publicznych, przy czym zabezpieczenie w pieniądzu winno nastąpić poprzez wpłatę
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
20. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, określone w pkt. 19 niniejszego Rozdziału,
stosuje się odpowiednio do projektów umów lub umów o dalsze podwykonawstwo lub ich zmian.
21. Zamawiający wskazuje termin 30 dni od przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy lub
projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na zgłoszenie
w formie pisemnej zastrzeżeń Zamawiającego do projektu umowy lub projektu zmiany umowy,
22. Zamawiający wskazuje termin 30 dni od przedłożenia Zamawiającemu umowy lub zmiany umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na zgłoszenie w formie pisemnej
sprzeciwu Zamawiającego do umowy lub zmiany umowy.
23. Zamawiający wskazuje, że umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, których
przedmiotem są dostawy lub usługi, o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie
zamówienia publicznego, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu.
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości
większej niż 50 000 zł.
24. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym dalej „RODO”,
Zamawiający informuję, że:
24.1. administratorem danych osobowych jest Gmina Wrocław – Elektroniczne Zakłady Naukowe im.
Fryderyka Joliot Curie , 53-680 Wrocław, ul. Braniborska 57
24.2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Wrocław – Elektroniczne Zakłady Naukowe
im. Fryderyka Joliot Curie , 53-680 Wrocław, ul. Braniborska 57 jest Pan Tomasz Grzybowski.
Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Danych Osobowych Adam Adamaszek
abi@adametronics.pl, madamaszek@zontekiwspolnicy.pl bądź pod nr tel: 608294903
24.3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jak w tytule
24.4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
24.5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
24.6. obowiązek podania przez osoby danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
24.7. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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24.8. posiada każda osoba, której dane udostępniono:
24.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących wyłącznie
swojej osoby;
24.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących wyłącznie
swojej osoby1;
24.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
24.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna osoba,
że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
24.9. nie przysługuje osobie, której dane udostępniono: 24.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e
RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
24.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
24.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1 Skorzystanie z prawa do sprostowania nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego
załączników
2 Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego

III. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie
węzów sanitarnych na parterze i wymianę instalacji elektr. na I piętrze w budynku Elektronicznych
Zakładów Naukowych we Wrocławiu z podziałem na dwie części.
2. Część 1 - Remont węzów sanitarnych na parterze w budynku Elektronicznych Zakładów
Naukowych we Wrocławiu
Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o dokumentację projektową i przetargową, ofertę
oraz wizję lokalną w miejscu prowadzenia robót.
Zakres przedmiotu Umowy obejmuje w szczególności:
1) roboty rozbiórkowe i demontażowe,
2) roboty budowlane związane z remontem i przebudową pomieszczeń objętych zakresem
(obejmujące m. in. ściany, posadzki, sufity, stolarkę drzwiową, przewody kominowe, ślusarkę, roboty
izolacyjne, dostawę i montaż ścianek działowych do toalet, roboty wykończeniowe),
3) roboty instalacyjne związane z remontem i przebudową j/w (obejmujące m.in. instalacje: wod-kan,
c.w.u., c.o., elektryczna, wentylacja mechaniczna wywiewna; dostawę i montaż urządzeń sanitarnych,
biały montaż),wykonanie prób ciśnieniowych, wykonanie pomiarów elektr., wywóz i utylizacja gruzu i
odpadów.
Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy określa dokumentacja projektowa opracowana przez:
„INTA” ul. Pieszycka 17, 50-537 Wrocław , obejmująca:

Projekt budowlany
- nr oprac. 3/PB
 Projekt wykonawczy – Architektura i konstrukcja
nr oprac.3/PW/A-1
 Projekt wykonawczy – Instalacje sanitarne
nr oprac. 3/PW/S

Projekt wykonawczy – Instalacje elektryczne nr oprac. 3/PW/E-1

Przedmiar robót – Branża: Architekt.-budowlana nr oprac. A/PR-1 – Parter

Przedmiar robót – Branża: Instalacje sanitarne nr oprac. S/PR-1– Parter

Przedmiar robót – Branża: Instalacje elektryczne nr oprac. E/PR-1– Parter

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót


3. Część 2 - Wymiana instalacji elektr. na I piętrze w budynku Elektronicznych Zakładów
Naukowych we Wrocławiu
Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o dokumentację projektową i przetargową, ofertę
oraz wizję lokalną w miejscu prowadzenia robót.
Zakres przedmiotu Umowy obejmuje w szczególności wymiana obejmuje:
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-w pomieszczeniach na I piętrze, na którym instalacje zostały częściowo wymienione w latach
poprzednich wg. projektu Nr 3E/PW
-demontaż istniejącej instalacji
-oświetlenie ogólne
-oświetlenie ewakuacyjne
-instalację gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia
-instalację gniazd wtyczkowych dla zasilania komputerów
-rozdzielnicę piętrową na I piętrze
-instalację wyrównawczą
-komplet pomiarów elektrycznych
Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy określa dokumentacja projektowa opracowana przez:
„INTA” ul. Pieszycka 17, 50-537 Wrocław , obejmująca:
Projekt wykonawczy - Aneks do oprac. nr 3E/PW
Przedmiar robót – Branża: Instalacje elektryczne nr oprac. 3/E/PR-I piętro.
4. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty zgodnie z m. in.:
1) z dokumentacją projektową, o której mowa w §1 ust. 4 Umowy.
2) Decyzją pozwolenia na budowę Nr 58821/2012 z dnia 15.11.2012r.
IV. Termin wykonania zamówienia.
Rozpoczęcie: W dniu podpisania umowy
Zakończenie: nie później jak do 30.08.2019r.
V. Zamówienia częściowe.
Zamawiajacy przewiduje podział niniejszego zamówienia na dwie części:
Część 1 - Remont węzów sanitarnych na parterze w budynku Elektronicznych Zakładów Naukowych we
Wrocławiu
Część 2 - Wymiana instalacji elektr. na I piętrze w budynku Elektronicznych Zakładów Naukowych we Wrocławiu

VI. Czynności związane z przygotowaniem postępowania.
1. Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie poinformował
wykonawców o planach i oczekiwaniach dotyczących zamówienia, oraz nie przeprowadził dialogu
technicznego.
2. Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu zastosowanie procedury, o której mowa w art.
24aa ustawy Pzp.
VII. Informacja o ofercie wariantowej / umowie ramowej / aukcji elektronicznej /
przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.
1. Omówiono w Rozdz. II.
VIII. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu.
2. Warunki udziału w postępowaniu:
2.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego.
ZAMAWIAJĄCY wymaga Uprawnienia kierownika budowy (robót) w branży budowlanokonstrukcyjnejw branży sanitarnej i sanitarnej.
2.2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna.
Wymagana polisa ubezpieczeniowa na kwotę min. 100 000,000 PLN
2.3. Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy wykażą, że:
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2.3.1. dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: kierownikiem budowy
oraz kierownikami robót branżowych, którzy posiadają uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności:
a) konstrukcyjno-budowlanej ,
b) instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych,
c) instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych.
Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 ze zm.) (rozdz. 2 Samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (DZ.U z 2014 r. poz. 1278) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących
przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(tj. Dz.U. z 2016 poz. 65).
2.3.2. posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.:
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali minimum 2
roboty polegające na remoncie lub przebudowie węzłów sanitarnych lub szatniowych o
powierzchni min. 36 m2 każdy w budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania
zbiorowego.
Przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje
zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem
charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość,
szerokość bądź liczba kondygnacji.
Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa
wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu,
gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi
pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz
inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej
uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;
Przez budynek zamieszkania zbiorowego należy rozumieć budynek przeznaczony do okresowego
pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy,
schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek
zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla
nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i
dom zakonny.
2.3.3. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia, musi być
spełniony:
- przez Wykonawcę samodzielnie,
- przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie
(podwykonawcę) samodzielnie;
w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego
z wykonawców występujących wspólnie.
IX. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12÷23 ustawy Pzp.
2. Postawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, stosownie do
treści art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
2.1. 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 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
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ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166,
1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) – art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;
2.2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych – art. 24 ust.
5 pkt 2) ustawy Pzp;
2.3. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło
do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania – art. 24 ust. 5 pkt 4) ustawy Pzp;
2.4. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15,
chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłaty tych należności – art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp
X. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRE
NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ:
1.1. Oświadczenia Wykonawcy:
1.1.1. o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania,
1.1.2. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w tym:
1.1.3. o korzystaniu przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu
z zasobów podmiotów trzecich,
1.1.4. o korzystaniu przy wykonywaniu zamówienia z podwykonawców.
1.2. Dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który
Zamawiający winien zwrócić wadium (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu).
1.3. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego
rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia
umowy.
b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez
upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do
reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp).
1.4. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do
oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
UWAGA 1:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
UWAGA 2:
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia – art. 22d ustawy Pzp.
2. OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD
DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO WYKAZU
ZŁOŻONYCH OFERT:
2.1. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony po otwarciu ofert na stronie
internetowej Zamawiającego (www.ezn.edu.pl) wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert oraz
wzór.
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W przypadku gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, dopuszcza się złożenie
powyższego oświadczenia wraz z ofertą, o treści zgodnej z treścią formularza stanowiącego załącznik
do SIWZ.
3. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA KTÓRE MA ZŁOŻYĆ WYKONAWCA NA ŻĄDANIE
ZAMAWIAJĄCEGO – dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona
3.1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
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
powyżej, 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.
3) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
składania ofert.
3.2.. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający,
że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należnwyżej składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 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.
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
powyżej, 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.
Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
składania ofert.
3.4. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert lub inny dokument potwierdzający, 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; 1) Jeżeli
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu jak wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 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.
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 wraz z
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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;
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu jak mowa powyżej, 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.
3) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.
3.5. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty
te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
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.
3.6. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
4. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE PRZY POLEGANIU NA ZASOBACH
PODMIOTÓW TRZECICH
4.1. 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.
4.2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany będzie do przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów oświadczeń o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.
4.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
4.4. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania
innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie
ono wykonywane. W sytuacji, gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane z
podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez
zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (w szczególności wiedza, doświadczenie),
taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu
zamówienia jako podwykonawcy
4.5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.
4.6. 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.
4.7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
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zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
4.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na
zasobach którego polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający
żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną odpowiednio
innych podmiotów lub własne.
5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na żądanie Zamawiającego zobowiązany
jest do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.
XI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach określonych w
art. 10c–10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1.
Komunikacja*1) między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem
zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za
pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422,
z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, poprzez ich zamieszczenie na własnej stronie
internetowej dotyczącej niniejszego przetargu, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie
terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt. 2.
5. 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, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu
na stronie internetowej.
1) Adres/siedziba: ELEKTRONICZNE ZAKŁADY NAUKOWE
im. Fryderyka Joliot Curie 53-680 WROCŁAW, UL. BRANIBORSKA 57
2) Adres poczty elektronicznej: ezn@ezn.edu.pl
3) Nr tel: 71 798 67 02
6. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Jacek Zalewski - Tel. 71/ 798 67 02 wew. 110
XII. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIII. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu jedną ofertę.
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2. Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli
Wykonawcy,wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub osoby posiadające
pisemne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie.
3.
Podpisy osób, o których mowa w ust. 2 złożone będą na każdej stronie druku formularza
oferty oraz załącznikach opracowanych (wypełnianych) przez Wykonawcę na potrzeby niniejszego
przetargu.
4.
Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik do SIWZ
i powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia wymienione w SIWZ w Rozdziale IX pkt 1.
5. Oferta powinna być napisana na maszynie, komputerze lub czytelnie pismem odręcznym,
sporządzona w języku polskim.
6. Zaleca się, by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane, ułożone w kolejności
przedstawionej w Rozdziale X SIWZ i spięte w sposób trwały.
7. Wszystkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą być
parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę.
8. Oferty powinny być jednoznaczne.
9. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
10. Oświadczenia i zobowiązania dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz
dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
11. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem. 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,
które każdego z nich dotyczą.
12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
OFERTA SKŁADANA PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW gospodarczych musi spełniać
następujące warunki:
14. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie.
15. W odniesieniu do oferty wspólnej każdy z Wykonawców składa odrębnie wymagane oświadczania
i dokumenty.
16. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana przez Zamawiającego jako
najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w/s zamówienia publicznego
umowy regulującej współpracę Wykonawców.
XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Miejsce oraz termin składania ofert.
OFERTA PRZETARGOWA – dla części (napisać, której dotyczy)
uwaga: NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 26.06.2019r. r. godz. 10.30
Ofertę należy złożyć w miejscu: ELEKTRONICZNE ZAKŁADY NAUKOWE im. Fryderyka Joliot Curie
53-680 WROCŁAW, UL. BRANIBORSKA 57 -sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia
Do dnia
26.06.2019r.
do godz.
10.00
Wykonawca powinien tak zabezpieczyć ofertę, aby nie można było zapoznać się z jej treścią przed
terminem otwarcia np. w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce),
opisanej tak, aby jednoznacznie nie dopuszczała jej ujawnienia przed terminem otwarcia.
2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w miejscu: ELEKTRONICZNE ZAKŁADY NAUKOWE im. Fryderyka Joliot Curie
53-680 WROCŁAW, UL. BRANIBORSKA 57
Dnia
26.06.2019r.
do godz.
10..30
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XV. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Podstawą do określenia całkowitej ceny ryczałtowej jest cena za wykonanie przedmiotu zamówienia
wskazanego w SIWZ.
2. Wykonawca musi uwzględnić w cenie ryczałtowej wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i
pełnego wykonania i ukończenia zamówienia w tym wszystkie wydatki poboczne, wszelkie koszty
stałe, zysk, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia, opłaty i podatki wynikające z
obowiązujących przepisów.
3. Cenę ryczałtową oferty należy podawać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. 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.
1) 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.
5. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi
wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w
szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich
złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów,
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu
wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z
2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
6. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.
7. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający zawiadamia Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską o odrzuceniu ofert, które
według zamawiającego zawierały rażąco niską cenę z powodu udzielenia pomocy publicznej, a
wykonawca, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna
z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
XVI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone.
2. Zamawiający oceni oferty
3. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1) Cena – P(C) – waga 60%,
2) Okres gwarancji i rękojmi – P(G) - waga 30%.
3) Doświadczenie zawodowe kierownika budowy – P(K) - waga 10%
4. Zasady oceny za kryterium „Cena” – P(C).
Punkty za kryterium „Cena" – maksymalnie 60 pkt – zostaną obliczone w następujący sposób:
Pi (C) = C of, najniższa cena/C of, bad x 60
gdzie:
C of najniższa cena
(łącznie z podatkiem VAT) spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
C of, bad - cena oferty badanej (łącznie z podatkiem VAT).
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5. Zasady oceny kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” – P(G)
Punkty za kryterium „Okres gwarancji i serwisu " – maksymalnie 30 pkt – zostaną przyznane w
następujący sposób:
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca udzieli gwarancji na minimalny okres 24 miesięcy..
Ocenie podlegać będzie gwarancja i rękojmia ponad wymagane minimum.
a) Oferta z okresem gwarancji i rękojmi równym 36 miesiące lub dłuższym otrzyma do 40
miesięcy otrzyma 20 punktów, natomiast powyżej 40 miesięcy otrzyma 30 punktów.
b) Zaoferowanie gwarancji i rękojmi równej wymaganemu minimum (24 miesięcy)
spowoduje nieprzyznanie żadnego punktu w tym kryterium tj. 0

6. Doświadczenie zawodowe kierownika budowy (K)
Punkty w tym kryterium będą przyznawane za doświadczenie zawodowe osoby wskazanej
przez Wykonawcę do pełnienia funkcję kierownika budowy.
Za każdą realizację (więcej niż 5) spełniającą poniższe warunki, na której w/w osoba
pełniła funkcję kierownika budowy, oferta otrzyma 1 punkt za każdą realizację (maksymalnie 10
punktów. Przy realizacji mniejniej lub równej 5 realizacji otrzyma 0 punktów.
w kryterium).
Zamawiający przyzna punkty wyłącznie za te realizacje, z których każda spełniała poniższy
warunek:
- obejmowała swoim zakresem remont lub przebudowę węzła sanitarnego lub szatniowego
w budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, a okres pełnienia funkcji
kierownika budowy obejmował całość realizacji,


powierzchnia węzła objętego robotami wynosiła min. 36 m2

7. Ostateczna ocena punktowa:
Ocena punktowa oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą z
działania:
Pi = Pi (C) + Pi (G) + Pi (K )
gdzie:
Pi ilość punktów jakie otrzyma oferta "i";
Pi (C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Cena”.
Pi (G) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”
Pi (K) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „ doświadczenie zawodowe kierownika”
8. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę
punktów
9.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybierze ofertę z niższą ceną.

XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
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1. Dostarczyć, w wyznaczonym terminie, uzgodniony z Zamawiającym harmonogram rzeczowofinansowy obejmujący cały zakres rzeczowo finansowy w układzie miesięcznym oraz tabelę
elementów scalonych w rozbiciu na ceny netto i brutto.
2. Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ.
3. Dostarczyć Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, umowy z podwykonawcami, którzy będą
uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia (jeżeli dotyczy).
4. Dostarczyć Zamawiającemu kopię polisy OC na warunkach opisanych we wzorze umowy.
5. W wyznaczonym terminie dostarczyć do siedziby Zamawiającego niezbędne dokumenty do
zgłoszenia rozpoczęcia robót w Nadzorze Budowlanym:
- oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków (w oryginale),
- kserokopię uprawnień budowlanych kierownika budowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
- kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby, potwierdzoną za
zgodność z oryginałem,
6. W przypadku złożenia oferty wspólnej dostarczyć umowę regulującą współpracę Wykonawców.
XVIII. Wymagania dotyczące wadium.
Wnoszenie wadium.
Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: dla częśći 1 - 4 000,00 zł
(słownie: cztery tysiące złotych) i dla częśći 2- 2 000,00 zł.(słownie: dwa tysiące złotych) .
1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej do dnia i
określonej w Rozdziału XIV SIWZ.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego:
ELEKTRONICZNE ZAKŁADY NAUKOWE im. Fryderyka Joliot Curie
53-680 WROCŁAW, UL. BRANIBORSKA 57…
rach. Nr 40 1020 5226 0000 6002 0473 6353
4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to wadium
składanego w każdej z możliwych form.
5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w
pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas,
gdy bank prowadzący rachunek potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem terminu składania
ofert.
6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być
one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z
obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:
1) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia)
oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją(poręczeniem),
3) kwotę gwarancji(poręczenia),
4) termin ważności gwarancji(poręczenia),
5) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji(poręczenia) w ciągu 14 dni na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy Pzp, z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.
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87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej, lub
b) Wykonawca, którego ofertę wybrano:
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy.
Zasady zwrotu wadium:
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, że Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń, pełnomocnictw lub nie wyraził
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert
10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium
na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
wskazany przez wykonawcę.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez zamawiającego:
ELEKTRONICZNE ZAKŁADY NAUKOWE im. Fryderyka Joliot Curie 53-680 WROCŁAW, UL.
BRANIBORSKA 57…
rach. Nr 40 1020 5226 0000 6002 0473 6353
4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
wykonawcy.
6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, o których mowa w ust. 2.
7. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, o których mowa w ust. 3.
8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.
9. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie dla każdej
części oddzielnie.
Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez
Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek
dokumentów. W przypadku przedłożenia gwarancji niezgodnej ze wzorem lub
zawierającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, ze wykonawca
nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą zamawiającego,
może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty
budowlane.
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany
wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia.
12. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym
dokonuje zapłaty faktury.
13. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może
nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa.
14. 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.
15. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w
pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.
16. Wypłata, o której mowa w ust. 16, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.
17. Przepis ust. 7-9 stosuje się.
Zwrot zabezpieczenia:
18. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez zamawiającego za należycie wykonane.
19. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać
30% wysokości zabezpieczenia.
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20. Kwota, o której mowa w ust. 20, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu
rękojmi za wady
XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego/Wzór umowy
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego/Wzór umowy stanowią część II SIWZ.
1. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian Umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co
najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności oraz określa warunki
zmian w ust. 2 -23 niniejszego paragrafu Umowy.
2. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych
przedmiotem Umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany
wysokości wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 Umowy, o kwotę równą różnicy w kwocie
podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany
stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
3. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron Umowy,
wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu
realizacji Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji Umowy,
wysokości wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 Umowy, lub terminu zakończenia realizacji
przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt 2) Umowy.
4. W przypadku przestojów lub opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy, wywołanych:
1) prowadzonymi równolegle pracami budowlanymi lub montażowymi przez inne podmioty
lub
2) przyczynami niezależnymi od stron Umowy bądź zależnymi wyłącznie od Zamawiającego,
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy,
określonego w § 2 ust. 1 pkt 2) Umowy, odpowiednio o okres opóźnienia lub przestoju
spowodowanego jedną z przyczyn wskazanych w pkt 1) i 2).
5. W przypadku obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy,
zastosowania rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych, które nie mogły być
przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, Zamawiający
dopuszcza zmianę zakresu prac, przy czym wyłącznie w zakresie niezbędnym do zgodnego
z obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidłowego
wykonania przedmiotu Umowy lub zmianę wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 Umowy,
w zakresie uwzględniającym zmieniony zakres prac oraz jeżeli wskutek wprowadzenia zmian
w zakresie prac wystąpi opóźnienie, bądź przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu
prac będzie dłuższy od dotychczasowego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu
zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt 2) Umowy poprzez
wydłużenie odpowiednio o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania
przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu
wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą.
6. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez
Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się podczas
wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu
Zamawiającego w zakresie w jakim korzyść może polegać na:
1) zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania,
2) zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego
na wykonanie, utrzymanie, lub użytkowanie,
3) zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót
dla Zamawiającego,
4) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,
5) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania,
6) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych,
7) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych,
8) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących
przepisów,
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Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,
zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy lub zmianę wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1
Umowy oraz jeżeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu
koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu
zakończenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub
o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach
będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą.
7. W przypadku działania siły wyższej pod pojęciem, której rozumie się wszystkie zdarzenia
zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez Stronę lub Strony
Umowy, a zaistniałe po zawarciu Umowy, w szczególności takie jak: 1) wojny, działania
wojenne, inwazje, 2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe, 3) rozruchy,
z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego
podwykonawców lub Zamawiającego, 4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki
spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane
użyciu przez Wykonawcę takich substancji, 5) działania sił przyrody, w tym huragany lub
powodzie, 6) ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią
ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, a którym Strona Umowy nie mogła zapobiec
Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy jednakże tylko w takim zakresie,
aby po ustaniu działania siły wyższej, Wykonawca mógł wykonać przedmiot Umowy w sposób
prawidłowy oraz jeżeli w wyniku działania siły wyższej wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę
terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt 2) Umowy,
poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia.
8. W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawcę na przeszkody
w postaci niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytków archeologicznych
i podobnych przeszkód, o ile istnienie tego rodzaju przeszkód nie mogło być przewidziane
przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, Zamawiający dopuszcza
zmianę sposobu wykonania Umowy w niezbędnym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu
lub usunięciu przeszkód mógł wykonać prawidłowo przedmiot Umowy.
9. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków terenowych,
w szczególności istnienia podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych
obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne), Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 Umowy oraz jeżeli w wyniku
opisanych powyżej przeszkód wystąpi opóźnienie w robotach, Zamawiający dopuszcza zmianę
terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2) Umowy
poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia.
10. W przypadku przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez Wykonawcę będących
następstwem błędów w wymaganiach Zamawiającego, jednakże z wyłączeniem błędów jakie
doświadczony Wykonawca dokładając należytej staranności powinien wykryć w trakcie badania
wymagań Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia,
określonego w § 3 ust. 1 Umowy oraz jeżeli wskutek opóźnień w wykonywaniu prac wystąpi
opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający
dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust. 1
pkt. 2) Umowy, poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub przestoju, bądź też o okres
o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie
dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą.
11. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z określonych robót —
jeżeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczyć będzie całego elementu Tabeli elementów
scalonych, to nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wartości tego
elementu; natomiast jeżeli dotyczyć będzie części robót z danego elementu, to obliczenie
wartości niewykonanego zakresu lub robót, z których zrezygnowano, o którą pomniejszone
zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi na podstawie kosztorysu sporządzonego
przez Wykonawcę w oparciu o następujące założenia: średnie stawki robocizny, materiałów
i sprzętu ujęte w wydawnictwie Sekocenbud za kwartał w którym Wykonawca złożył ofertę,
a w przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane
w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, i następnie zaakceptowanego
przez Zamawiającego.
12. W przypadku robót zamiennych — jeżeli zamianie podlegać będzie cały element z Tabeli
elementów scalonych, to nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wartości
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tego elementu oraz ustalenie wartości robót, które mają być wykonane w miejsce robót tego
elementu na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o następujące
założenia: średnie stawki robocizny, materiałów i sprzętu ujęte w wydawnictwie Sekocenbud
za dany kwartał, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie
zostanie wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót i następnie
zaakceptowanego przez Zamawiającego, która to wartość zostanie doliczona
do wynagrodzenia należnego Wykonawcy; natomiast jeżeli zamiana dotyczyć będzie części
robót z danego elementu, to obliczenie wartości robót podlegających zamianie, o którą
zmienione (pomniejszone lub zwiększone) zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy,
nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu
o następujące założenia: średnie stawki robocizny, materiałów i sprzętu ujęte w wydawnictwie
Sekocenbud za dany kwartał, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie
wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót,
i następnie zaakceptowanego przez Zamawiającego.
13. W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robót dodatkowych, jeżeli terminy ich
wykonania, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia
realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji
przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2) Umowy, poprzez wydłużenie o okres
niezbędny do dokończenia robót.
14. W przypadku uzgodnienia pomiędzy Stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu Umowy,
określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2) Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą skróceniem
terminu realizacji przedmiotu Umowy o uzgodniony okres.
15. W przypadku, gdy w Umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe,
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy, w których występują takie oczywiste
błędy pisarskie lub rachunkowe.
16. W przypadku zmian budżetu Miasta lub zmian zawartej przez Zamawiającego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, Zamawiający
dopuszcza zmiany:
1) sposobu rozliczania lub warunków dokonywania płatności,
2) terminu realizacji niniejszej Umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2) Umowy,
3) harmonogramu rzeczowo-finansowego.
17. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych Umowy (nie
stanowiących zmian istotnych niniejszej umowy), w szczególności: a) zmiana nazwy, siedziby stron
Umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych,
b) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem Umowy.
18. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót (jedynie za uprzednią pisemną zgodą
Zamawiającego) na wniosek Wykonawcy w przypadku:
1) choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy/robót,
2) nie wywiązywania się kierownika budowy/robót z obowiązków wynikających z umowy,
3) jeżeli zmiana kierownika budowy/robot stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn
niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji).
19. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót na wniosek Zamawiającego w przypadku, gdy
nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest
zmienić kierownika budowy/robot zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez
Zamawiającego terminie.
20. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót, o których mowa w ust. 18 i 19 niniejszego
paragrafu Umowy, nowy kierownik budowy/robót musi spełniać wymagania określone w SIWZ
dla danego specjalisty.
21. W przypadku zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy,
wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany
wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić
zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią
dokumentacji dot. wykonania robót określonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania
umowy przez Wykonawcę.
22. W przypadku zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz
Wykonawcy, np. w przypadku zawarcia przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie
projektu.
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23. W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego:
1) w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia lub jego części, lub
2) w celu dostosowania go do aktualnego zaawansowania realizacji przedmiotu zamówienia,
3) w przypadku wprowadzenia odrębnych odbiorów.
24. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej
zgody.
XXI. Informacje uzupełniające.
1. W przypadku stwierdzenia braku w dokumentacji przetargowej którejkolwiek strony, Wykonawca
ma obowiązek niezwłocznie zgłosić to Zamawiającemu w celu uzupełnienia.
2. Pominięcie w wycenie ofertowej jakiegokolwiek elementu z powodu braku strony
w dokumentacji przetargowej nie będzie podstawą do wysuwania żądania dodatkowej zapłaty,
ponieważ zgodnie z zapisem w dokumentacji przetargowej Wykonawca będzie miał obowiązek
wykonania przedmiotu zamówienia w cenie ryczałtowej.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo
Zamówień Publicznych Dział VI, art. 179 ÷ art. 198 ustawy Pzp.
2. W przypadku przedmiotowego postępowania Wykonawcy przysługuje prawo do:
1) odwołania wyłącznie wobec czynności:
a) określenia warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego;
d) opisu przedmiotu zamówienia;
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
2) skargi do sądu.
XXIII. Wykaz załączników do niniejszych SIWZ
Załącznikami*) do niniejszej SIWZ są:
Załącznik nr 1.

Formularze z

Ofertą od 1-7

Załącznik nr 2.

Umowa Wzór

Załącznik

Pliki do pbrania (ogłoszenie, dok. projektowa)

*) Są to przykładowe wzory i nie są do obo wiązkowego stosowania. Wzory maja ułatwić złożenie oferty.
Zamawiający dopuszcza inne wzory, jednak winny one zawierać wszystkie istotne postanowienia treści SIWZ. W
przedstawionych wzorach, wymagana treść SIWZ, jest zawarta.
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