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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej (SIWZ)

na
Przebudowa części pomieszczeń budynku byłego Gimnazjum w Międzyzdrojach – system
P-poż. i klatka schodowa – części wspólne, na działce nr 179 obręb 21, przy ulicy
Kolejowej 33 w Międzyzdrojach w ramach zadania „Pomoc społeczna – ośrodki wsparcia
dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą
Pzp”, o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
przy użyciu Platformy on-line działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/ (dalej jako:
”Platforma”) lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1051 ze zm.), osobiście, za
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z
2019r. poz. 123 ze zm.).

Zatwierdzono w dniu:
2020-10-27

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Przebudowa części pomieszczeń budynku byłego Gimnazjum w Międzyzdrojach – system P-poż. i klatka schodowa – części wspólne, na działce nr 179 obręb
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1.

NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Międzyzdroje
Książąt Pomorskich 5
72-500 Międzyzdroje
Tel.: 91 3275631
Faks: 91 3275630
e-mail: um@miedzyzdroje.pl
adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

2.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony.

3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1.

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa części pomieszczeń budynku byłego
Gimnazjum w Międzyzdrojach – system P-poż. i klatka schodowa – części wspólne,
na działce nr 179 obręb 21, przy ulicy Kolejowej 33 w Międzyzdrojach w ramach zadania
„Pomoc społeczna – ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Wspólny Słownik Zamówień:
45000000-7 Roboty budowlane.
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki
zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8 Roboty malarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
INSTALACJE TELETECHNICZNE
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Przebudowa części pomieszczeń budynku byłego Gimnazjum w Międzyzdrojach –
system P-poż. i klatka schodowa – części wspólne, na działce nr 179 obręb 21, przy ulicy
Kolejowej 33 w Międzyzdrojach w ramach zadania „Pomoc społeczna – ośrodki
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, poprzez:
Roboty budowlane.
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I. Roboty rozbiórkowe i murowe.
1. Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych stalowych, drewnianych
2. Usunięcie i utylizacja z wywozem
3. Przygotowanie otworów drzwiowych pod montaż nowej stolarki zgodnie z PB.
4. Wykonanie niezbędnych uzupełnień w ścianach po wykuciu ościeżnic
5. Obróbka ościeży drzwiowych ( tynkowanie, malowanie itp.)
II. Wykonanie i montaż nadproży stalowych N1 do N7.
6. Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek
7. Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek
8. Wykonanie poduszek betonowych 45x20x10cm dla oparcia nadproży
9. Konstrukcje podparć, zawieszeń -nadproża N1 do N7
10.Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I HEA 100, 140 mm
11. Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji
pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)
12. Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych
13. Malowanie pędzlem farbą ogniochronną pęczniejącą np. STEELGUARD 564
14. Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek
15. Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową
16. Szpałdowanie belek stalowych (Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1 ceg. w
ścianach z cegieł 'na pełno')
III. Ścianki działowe z GK o zwiększonej twardości DFH1IR.
17. Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych o zwiększonej twardości DFH1IR na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jedno warstwo 50-01.
18. Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych zwiększonej twardości DFH1IR na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 50-02
19. Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych DFH1IR, odporności ogniowej EI 30
na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 50-02.
20. Konstrukcja z profili UA 50 pod montaż ościeżnic obsadzone w ściankach z płyt
gipsowo-kartonowych NIDA.
IV. Remont stropów z warstwami pod posadzkowymi.
20. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (S1)
21. Rozebranie podłóg białych na wpust (S1+S6)
22. Rozebranie podłóg ślepych
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23. Rozebranie elementów stropów drewnianych – polep
24. Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu strugów i siekier-belki stropowe
25. Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych
26. Wymiana elementów podłóg z desek - legary na podsypce
27. Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków
28. Izolacje z folii polietylenowej na sucho pozioma - jedna warstwa
29. Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z wełny mineralnej grub. 10 cm (gęstość wełny
max. 15kg/m3) przestrzeni między belkowej istniejących stropów drewnianych
30. Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z wełny mineralnej grub. 12 cm (gęstość wełny
max. 15kg/m3) przestrzeni między belkowej istniejących stropów drewnianych
31. Ułożenie membrany paroprzepuszczalnej na sucho pozioma - jedna warstwa
32. Podłoga w systemie suchego jastrychu NORGIPS (system NIDA Podłoga) – suchy
jastrych bez masy szpachlowej
33. Warstwy wyrównawcze i wygładzające - szpachlowanie płyt OSB
34. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm
35. Wykładzina typ TARKET o gr.2mm antypoślizgowa ,odporna na ścieranie
36. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
37. Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych -wykładziny Tarket klejone
38. Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej (S2)
39. Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej (S3)
40. Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach
41. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach
42. Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K wklejenie taśmy uszczelniającej
43. Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K na
powierzchniach poziomych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; grubość warstwy
2,00 mm
44. Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną
45. Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm
V. Okładziny i wykończenie sufitów.
46. Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień (system NIDA Sufit) na
metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD dwupoziomowej, dwie warstwy pokrycia 12,502, odporność ogniowa F 1/EI 60
47. Zabezpieczenie ogniochronne belek i słupów stalowych z płyt gipsowych RIGIPS
RIDURIT; odporność ogniowa R 30/60 (system 6.10.00)
48. Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome: 329.12m2

Strona: 4/28

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Przebudowa części pomieszczeń budynku byłego Gimnazjum w Międzyzdrojach – system P-poż. i klatka schodowa – części wspólne, na działce nr 179 obręb
21, przy ulicy Kolejowej 33 w Międzyzdrojach w ramach zadania „Pomoc społeczna – ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

49. Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach
na podłożu z tynku
50. Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome
51. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych
VI. Okładziny i wykończenie ścian.
52. Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach
53. Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach
54. Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach
55. Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub
ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami
56. Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeżach szerokości do 40
57. Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
58. Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach
na podłożu z tynku
59. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
VII. Stolarka drzwiowa.
60. Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z naświetlem 160x287 cm, napowietrzające, kolor
ślusarki RAL 8017-zgodnie z rys.A10-typ Dz1.
61 . Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 108x208 cm, napowietrzające, kolor ślusarki RAL
8017-zgodnie z rys.A10-typ Dz2.
62. Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne aluminiowe, w klasie EI30-zgodnie z
rys.A10-Typ D1
63.Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe wewnętrzne, przeciwpożarowe
dymoszczelne EIS30 z ościeżnicą metalową, regulowaną do 390 mm, zgodnie z rys.A10.Typ D2.
VIII. System oddymiania klatki schodowej.
64. Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m
65. Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami
66. Wycięcie otworów dla klap oddymiających (komina) w stropie międzypiętrowym
67. Rozebranie podłóg drewnianych ślepych
68. Rozebranie podłóg drewnianych białych
69. Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku
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70. Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze
71. Wykonanie wzmocnienia belek stropowych - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych
Ceownik E140 mm, rys.K10.
72. Klapy dymowe o powierzchni 1.0-1.5 m2, Rys. A11-systemy oddymiające.
73. Okno oddymiające o powierzchni ponad 2.0 m2
74. Przygotowanie blachy z rozbiórki do dalszego użytku
75. Pokrycie dachów o pow. do 25 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną
dachówkową na łatach
76. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
77. Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami
78.Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień (system NIDA Sufit) na
metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD dwupoziomowej, dwie warstwy pokrycia 12,502, odporność ogniowa F 1/EI 60
IX. Usunięcie, wywóz i utylizacja gruzu , odpadów budowlanych z miejsca remontu,
placu budowy, uporządkowanie terenu.
79. Wywóz gruzu na wysypisko-kontenery 8 m3.
80. Przyjęcie gruzu na wysypisko-utylizacja.
pod warunkiem spełnienia wymagań określonych obowiązującymi przepisami prawa.
2. Lokalizacja inwestycji:
Zakres robót obejmuje część parteru obiektu ul. Kolejowa 33, Międzyzdroje, teren działki nr
179 obręb 21 Międzyzdroje.
Do ww. obiektu gmina Międzyzdroje posiada tytuł prawny - własność. Lokalizacja
przedmiotowej inwestycji jest określona w projekcie (programie funkcjonalno – użytkowym)
na mapach.
3. Układ funkcjonalno-przestrzenny.
Projekt (program funkcjonalno – użytkowy) – Przebudowa części wspólnych pomieszczeń
budynku byłego gimnazjum w Międzyzdrojach na pomieszczenia dla potrzeb ŚDS
(Środowiskowego Domu Samopomocy) i pozostałych użytkowników w Międzyzdrojach
poprzez przebudowę oraz remont pomieszczeń klatki schodowej, ul. Kolejowa 33, dz.
nr 179, ob. 21 M-je.
4. Opis materiałów użytych do inwestycji
Ogólne wymagania i Normy zostały określone w dokumentacji budowlanej.
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5. Gwarancja i atesty
Wykonany przedmiot zamówienia powinien posiadać okres gwarancji nie krótszy niż 24
miesiące, termin gwarancji zaczyna biec w dniu odbioru faktycznego przedmiotu
zamówienia, potwierdzonego ostatecznym protokołem odbioru.
Przy odbiorze wykonawca ma obowiązek przedłożyć zamawiającemu karty gwarancyjne,
certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne na dostarczone urządzenia, regulamin użytkowania.
6. Pozostałe informacje
Podane w dokumentacji przykładowe nazwy handlowe materiałów i ich producentów nie
stanowią nakazu ich stosowania. Nazwami posłużono się w celu opisania parametrów
jakościowych danego wyrobu.
Jeżeli gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia pojawia się nazwa, marka lub typ
wskazujący na konkretnego producenta, należy to interpretować, że określenie ma jedynie
charakter przykładowy, a Wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego
innego producenta, który jest równoważny, tzn. posiada co najmniej takie same lub lepsze
parametry jakościowe oraz standard wykonania w stosunku do podanych w opisie
przedmiotu zamówienia.
Wszystkie elementy mogą być zastąpione przez inne, równoważne, o parametrach nie
gorszych niż wskazane przez zamawiającego, posiadające wszystkie wymagane atesty,
certyfikaty i pozwolenia.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja oraz przedmiar i na tej podstawie należy
wycenić ofertę. Przedmiot zamówienia obejmuje także wszystkie inne czynności, wyraźnie
niewyspecyfikowane w opisie przedmiotu zamówienia, które z przyczyn technicznych,
technologicznych lub organizacyjnych, są lub staną się niezbędne do wykonania robót
opisanych w dokumentacji oraz przedmiarze robót.
Przedmiar robót jest elementem pomocniczym służącym do wyceny przedmiotu
zamówienia.
W razie różnicy w treści dokumentów przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie
oferty wszystkie posiadane informację o przedmiocie zamówienia, a w razie sprzeczności
pomiędzy dokumentami, co do zakresu zamówienia przyjmuje się, że Wykonawca
uwzględnił w cenie oferty najszerszy możliwy zakres wynikający z jakiegokolwiek
udostępnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmian treści wskazanych wyżej
dokumentów.
Materiały uzyskane z rozbiórki konstrukcji lub części robót, za wyjątkiem odpadów
powstałych w trakcie wykonywania robót, stanowią własność Zamawiającego i Wykonawca
winien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności niezbędne dla ich zachowania.
Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy lub typy materiałów i produktów mają na
celu wskazanie parametrów jakościowych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów
równoważnych zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy p.z.p. Wykonawca, który powołuje się na
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rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego zobowiązany jest do wypełnienia
wymogu wynikającego
z art. 30 ust.5 ustawy p.z.p.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.2.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego
zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

3.3.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji
zamówienia: * przeprowadzenie prac budowlanych remontowo, aranżacyjno,
adaptacyjnych.
- czynności szczegółowe określone w projekcie budowlanym i wykonawczym oraz
przedmiarze
- z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji.
1. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych
pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy
pracowników.
2. W trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy
przedstawienia dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o
pracę, natomiast Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni
przedstawić je Zamawiającemu. Przedstawiona dokumentacja i dowody winny być
zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami 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 tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL
pracowników.
3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust.3 w terminie
30 dni od upływu terminu określonego w ust.3, będzie traktowane jako niewypełnienie
obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących czynności wymienione w ust. 1, na
podstawie umowy o pracę.
4. W przypadku niewypełnienia obowiązku określonego w ust. 1, w tym również w
przypadku opisanym w ust. 4, Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia Wykonawcy
kary umownej za każde stanowisko pracy, którego dotyczy naruszenie, w wysokości
iloczynu kwoty 500 zł oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, odnośnie których
Wykonawca nie wykazał dopełnienia przedmiotowego wymogu.

3.4.

4.

Miejsce realizacji: Międzyzdroje.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 USTAWY PZP.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.
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TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

5.

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: data zakończenia: 2021-02-28

5.1.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

6.
6.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w
niniejszej SIWZ.

6.2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:

Lp.

1

Warunki udziału w postępowaniu

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków
udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek ten zostanie
spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum jedną robotę
budowlaną w zakresie budowy, przebudowy budynku o wartości brutto 100.000,00 zł
i załączą dowody określające, czy robota została wykonana należycie oraz
2) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe i doświadczenie dla wykonywania
zamówienia, tj.: kierownik budowy - uprawnienia budowlane w specjalności
kierowania robotami budowlanymi,
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie
spełnia/nie spełnia.

3

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

określonej

działalności

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Ocena spełniania
warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

7.
7.1.

PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na
podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
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7.2.

Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, wykluczy również z postępowania
o udzielenie zamówienia 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 (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.
243) 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 (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 498).
• 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, ,
jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.
• 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 ustawy Pzp,
co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, jeżeli nie
upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.

7.3.

Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy
Pzp.

7.4.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–
20 lub ust. 5 ustawy Pzp, 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 przedstawione dowody za
wystarczające.

7.5.

8.

8.1.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę
Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
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Lp.

Wymagany dokument

1

Wykaz robót budowanych
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, 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, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

2

Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej 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, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.

3

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia

4

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej
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
Pzp.

5

Formularz ofertowy

6

Wykaz osób
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.

7

Kosztorys ofertowy
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8.2.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu:

Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej.
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, składane w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia
ofert.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.

8.3.

8.4.

8.5.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne 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 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 700).
W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu
oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury
postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do
wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego
dokumentów.

8.6.

Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 r. poz. 1126), zwanym dalej
”Rozporządzeniem”, dotyczące Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę wspólną
i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w
oryginale. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia,
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty
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lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126 ze zm.),
dotyczące Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę wspólną i innych podmiotów,
na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art.
22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, przesyłane w postaci elektronicznej za
pośrednictwem Platformy, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego
lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia 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 lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu
własnoręcznym podpisem oraz klauzulą ”za zgodność z oryginałem”. Poświadczenie za
zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, przesyłanej za
pośrednictwem Platformy, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego.
Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach składanych w formie pisemnej
muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się
opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.
8.7.

W przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do
jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii.

8.8.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego,
może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie
opisanego przez Zamawiającego warunku.

8.9.

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

9.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH
INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY
PZP

9.1.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia 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 nimi
stosunków prawnych.

9.2.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.

Strona: 13/28

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Przebudowa części pomieszczeń budynku byłego Gimnazjum w Międzyzdrojach – system P-poż. i klatka schodowa – części wspólne, na działce nr 179 obręb
21, przy ulicy Kolejowej 33 w Międzyzdrojach w ramach zadania „Pomoc społeczna – ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

9.3.

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, a których mowa w pkt 7
niniejszej SIWZ.

9.4.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

9.5.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych
podmiotach w dokumencie ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu
warunków udziału”, o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ.

9.6.

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9.5 SIWZ.

9.7.

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz
oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w
szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.

9.8.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, 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 zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,
o których mowa w pkt. 9.1 SIWZ.

10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ
WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM
10.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.
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10.2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm
Podwykonawców.
10.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu zamieszcza informacje o Podwykonawcach w dokumencie ”Oświadczenia
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt.
8.1 SIWZ.
10.4. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane
następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia
wypełniony dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu
warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 8.1 SIWZ, potwierdzający brak podstaw
wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
10.5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować
z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
10.6. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

11. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
11.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony
dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków
udziału”, o którym mowa w pkt. 8.1 SIWZ, 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.
12. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
12.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu Platformy on-line działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/
albo za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1051 ze zm.), osobiście, za
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 123 ze zm.), z uwzględnieniem wymogów określonych poniżej.
12.2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
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12.3. Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: Przebudowa części pomieszczeń
budynku byłego Gimnazjum w Międzyzdrojach - system P-poż. i klatka schodowa - części
wspólne, na działce nr 179 obręb 21, przy ulicy Kolejowej 33 w Międzyzdrojach w ramach
zadania "Pomoc społeczna - ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi" –
znak sprawy: RI.ZP.271.18.2020.AR.
12.4. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na
stronie internetowej https://e-ProPublico.pl/ oraz uznaje go za wiążący.
12.5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na
Platformie.
12.6. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
12.7. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PadES;
b) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx,
.xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie
XAdES;
c) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie
algorytmu SHA-2 (lub wyższego).
12.8. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na
korzystanie z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet;
b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo
Linux,
d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje
z
najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych
(Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
12.9. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości do 20
MB w formatach: .pdf, .doc, .docx., .xlsx, .xml.
12.10. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z
załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach
Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po
upływie terminu otwarcia ofert;
b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do
dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy
wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”;
c) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na
Platformie.
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12.11. W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane są pisemnie albo drogą elektroniczną na adres e-mail
lub za
pośrednictwem Platformy (karta ”Wiadomości”). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę
ich zamieszczenia na Platformie.
12.12. 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 (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 123 ze zm.), każda ze stron na żądanie drugiej
strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
12.13. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem
nieważności w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy.
12.14. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
12.15. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
w zakresie formalnym: Aneta Różańska - tel.: (91) 3275652
w zakresie merytorycznym: Jarosław Zalewski - tel.: (91) 3275661
13. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
13.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ,
przekazanym pisemnie albo drogą elektroniczną na adres e-mail lub za pośrednictwem
Platformy (karta ”Zapytania/Wyjaśnienia).
13.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
13.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt 13.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
13.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt 13.2.
13.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na
stronie internetowej, zamieści na tej stronie.
13.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na
stronie internetowej.

14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
14.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 6 000.00 PLN (słownie: sześć
tysięcy 00/100 PLN).
14.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2020-11-13 do godz. 10:00.
14.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
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a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO Bank Polski
Oddział 1 w Międzyzdrojach nr 44 1020 4795 0000 9702 0416 4349, z określeniem
w tytule wpłaty: „WADIUM W POSTĘPOWANIU NR RI.ZP.271.18.2020.AR”;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, 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. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 310).
14.4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.
14.5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku
Zamawiającego.
14.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu wymagane jest
załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia. Beneficjentem
wadium wnoszonego w formie innej niż w pieniądzu jest Zamawiający.
14.7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi:
a) być czynnością jednostronnie zobowiązującą;
b) mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu;
c) obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium
przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp;
d) zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy
dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego.
14.8. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy
Pzp.
14.9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium
w terminie określonym przez Zamawiającego.
14.10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46
ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
15.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
15.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
15.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą
orzeczenia.
15.4. 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
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przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa
wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.
15.5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

16. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
16.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
16.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
16.3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona
przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.
16.4. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory
w formie formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
16.5. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna i sporządzona w języku polskim.
16.6. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem
nieważności w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy.
16.7. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.),
zwanej dalej „ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” jeżeli Wykonawca:
a) nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane;
b) wykazał spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, załączając do oferty uzasadnienie, że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób
umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
16.8. Opis sposobu przygotowania oferty składanej w formie elektronicznej:
a) Wykonawca, chcąc przystąpić do udziału w postępowaniu, loguje się na Platformie, w
menu ”Ogłoszenia” wyszukuje niniejsze postępowanie, otwiera je klikając w jego
temat, a następnie korzysta z funkcji ”Zgłoś udział w postępowaniu”;
b) w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie, należy skorzystać z
funkcji ”Zarejestruj”. Po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Wykonawca
otrzyma wiadomość e-mail na zdefiniowany adres poczty elektronicznej, z opcją
aktywacji konta. Aktywacja konta jest konieczna do zakończenia procesu rejestracji i
umożliwia zalogowanie się na Platformie;
c) oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, powinna być podpisana
ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę (osoby) uprawnione
do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w
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d)

e)

f)

g)

h)

dokumentach rejestrowych, a następnie przesłana Zamawiającemu za pośrednictwem
Platformy, poprzez dodanie dokumentów na karcie ”Oferta/Załączniki”, za pomocą
opcji ”Załącz plik” i użycie przycisku ”Prześlij”;
jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów
rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby
uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie.
Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego,
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w elektronicznej kopii
dokumentu poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem przy użyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
potwierdzeniem prawidłowo przesłanego pliku jest automatyczne wygenerowanie
przez Platformę komunikatu systemowego o treści ”Plik został poprawnie przesłany
na platformę”. Wykonawca, po prawidłowym przesłaniu pliku, może pobrać
automatycznie wystawiony przez Platformę dokument EPO (Elektroniczne
Potwierdzenie Odbioru), będące dowodem potwierdzającym czas i fakt dostarczenia
dokumentu do właściwego systemu teleinformatycznego Zamawiającego;
przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca za pośrednictwem Platformy
może:
• wycofać złożoną ofertę, poprzez zaznaczenie dokumentów podlegających
wycofaniu i skorzystanie z opcji ”Usuń zaznaczone”;
• wprowadzić zmiany do złożonej oferty, poprzez jej wycofanie, zmodyfikowanie i
ponowne złożenie.
wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca chce zastrzec jako tajemnicę
przedsiębiorstwa, powinny zostać przesłane za pośrednictwem Platformy, w osobnym
pliku, na karcie ”Oferta/Załączniki”, w tabeli ”Część oferty stanowiąca tajemnicę
przedsiębiorstwa”, za pomocą opcji ”Załącz plik”;
szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy dotycząca rejestracji, logowania,
procedury przesyłania i wycofania dokumentów znajduje się na stronie internetowej
https://e-ProPublico.pl/, pod linkiem Instrukcja Wykonawcy.

16.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
17. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
17.1. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, należy złożyć w formie
elektronicznej za pośrednictwem Platformy do dnia 2020-11-13 do godz. 10:00
17.2. Złożenie oferty w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy po upływie terminu
składania ofert, nie będzie możliwe.
17.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2020-11-13 o godz. 10:10 za pośrednictwem Platformy.
17.4. Otwarcie ofert jest jawne.
17.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

zamierza

17.6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
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17.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
18. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
18.1. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu
zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
18.2. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
18.3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.
18.4. 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.
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.
18.5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

19. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
19.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

60 %

2

Okres gwarancji

20 %

3

Skrócenie terminu wykonania

20 %

19.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 19.1 kryteria będą liczone według następujących
wzorów:
Nr
kryterium

Wzór

1

Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
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- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
2

Okres gwarancji – 20 pkt
Zaoferowany przez Wykonawców okres gwarancji na przedmiot zamówienia nie
może być krótszy niż 24 miesiące. Wykonawca zobowiązany będzie podać
deklarowany okres gwarancji w miesiącach. W związku z ustalonym kryterium
„okres gwarancji” wykonawcy zaoferować mogą niżej wymienione terminy,
które będą podlegać następującej punktacji:
- okres gwarancji 24 miesięcy- 0 pkt,
- okres gwarancji 36 miesięcy - 10 pkt.
- okres gwarancji 48 miesięcy - 20 pkt,
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące
zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp. Jeżeli Wykonawca nie
poda w formularzu ofertowym okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny
minimalny (wymagany) 24 miesięczny okres gwarancji.

3

Skrócenie terminu wykonania – 20 pkt
Liczba punktów = T
gdzie:
Zaoferowany przez Wykonawców termin wykonania przedmiotu zamówienia
nie może być dłuższy niż do dnia 28.02.2021r. Wykonawca zobowiązany będzie
podać deklarowany termin wykonania w formularzu oferty. W związku z
ustalonym kryterium "skrócenie terminu wykonania" wykonawcy zaoferować
mogą niżej wymienione terminy, które będą podlegać następującej punktacji:
-Termin realizacji zgodny z SIWZ – 0 pkt,
-Skrócenie terminu realizacji do dnia 14.02.2021r. – 10 pkt
-Skrócenie terminu realizacji do dnia 31.01.2021r. – 20 pkt
Jeżeli Wykonawca nie poda w formularzu ofertowym terminu wykonania,
Zamawiający przyjmie do oceny wymagany termin, tj. 28.02.2021r.

19.3. Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej
zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za
wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
19.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z
zastrzeżeniem pkt 19.5, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
19.5. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
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c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
19.6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub
kosztu, w szczególności w zakresie:
a) 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 (tj. Dz.U. 2017
poz. 847);
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązującym w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
e) powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
19.7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na
Wykonawcy.
19.8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
19.9. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek
określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

20. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
20.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert.
20.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich
Wykonawców o wynikach postepowania zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Pzp oraz udostępni
na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz www.bip.miedzyzdroje.pl informacje,
o których mowa w art. 92 ust 1 pkt 1 i 5-7 ustawy Pzp.
20.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 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 Pzp.
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21. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
21.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na
zasadach określonych w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
21.2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
21.3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
21.4. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 i ust.
1a ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców
zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp.

22. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
22.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
wysokości 5 % ceny ofertowej.
22.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, 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 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 310).
22.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiającego.
22.4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
22.5. 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.
22.6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż
pieniężna, jako Beneficjenta gwarancji lub poręczenia należy wskazać Zamawiającego.
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22.7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie innej niż pieniężna
musi zawierać w swej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy
dokumentu do zapłaty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego.
22.8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż
pieniężna, przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do
akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji lub poręczenia.
22.9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 22.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
22.10. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 % wysokości
zabezpieczenia. Kwota, o której mowa w art. 151 ust. 2 ustawy Pzp, jest zwracana nie
później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

23. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
23.1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
23.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na
określonych poniżej warunkach:
Zamawiający na podstawie art.144 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych
dopuszcza zmiany postanowień niniejszej umowy:
a)
po uprzednim aneksowaniu terminu obowiązywania zabezpieczenia należytego
wykonania umowy wniesionego w formie innej niż pieniądz, Zamawiający dopuszcza
zmianę w zakresie przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn z
powodu których będzie zagrożone dotrzymania terminu zakończenia robót, w
następujących sytuacjach:
gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe
wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową,
normami i innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych,
jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność (np. wysokie lub niskie temperatury, silne
wiatry, długotrwałe i obfite opady deszczu i śniegu),
gdy wystąpią warunki geologiczne, terenowe i wodne nie ujawnione w projekcie
budowlanym i wykonawczym oraz przedmiarze a utrudniające wykonanie umowy,
wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa,
niepokoje społeczne, działania militarne)
z powodów, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, a w szczególności
będące następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności dokonania
zmian w projekcie budowlanym i wykonawczym oraz przedmiarze, w zakresie, w jakim

Strona: 25/28

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Przebudowa części pomieszczeń budynku byłego Gimnazjum w Międzyzdrojach – system P-poż. i klatka schodowa – części wspólne, na działce nr 179 obręb
21, przy ulicy Kolejowej 33 w Międzyzdrojach w ramach zadania „Pomoc społeczna – ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

w/w okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia
robót,
gdy wystąpi opóźnienie w wyniku decyzji administracyjnych, zezwoleń,
uzgodnień, itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów
prawa, jeśli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym
w/w decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej
oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację
przedmiotu umowy
jeśli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
b)
w zakresie obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku jeżeli zakres
przedmiotu umowy okaże się mniejszy niż przewiduje to projekt budowlany i
wykonawczy oraz przedmiar.

24. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
24.1. 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 ustawy Pzp.
24.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
24.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
24.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
24.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci
papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym
podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
24.6. 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, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
24.7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
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24.8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
24.9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni
od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.
U. z 2018r. poz. 2188) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

25. AUKCJA ELEKTRONICZNA
25.1. W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.

26. POZOSTAŁE INFORMACJE
26.1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
a) w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Przebudowa
części pomieszczeń budynku byłego Gimnazjum w Międzyzdrojach – system Ppoż. i klatka schodowa – części wspólne, na działce nr 179 obręb 21, przy ulicy
Kolejowej 33 w Międzyzdrojach w ramach zadania „Pomoc społeczna – ośrodki
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, prowadzonego w trybie przetarg
nieograniczony, przetwarzane będą dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO;
b) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Gmina Międzyzdroje, Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje
Tel.: 91 3275631
Faks: 91 3275630
e-mail: um@miedzyzdroje.pl.
c) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się
Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@miedzyzdroje.pl lub pisemnie na adres
siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy Pzp;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały
czas trwania umowy;
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f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania
danych osobowych, 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;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
j) Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony
danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy
dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
26.2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) oraz
przepisy Kodeksu cywilnego.
Załączniki do SIWZ:
Nr
1
2
3
4
5
6
7

Nazwa załącznika
Formularz oferty
Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
Wykaz robót
Wykaz osób
Projekt umowy
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
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