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SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(oznaczana dalej jako SIWZ)
dla postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zamówienia:

Rewitalizacja obszaru wokół Zespołu Szkół w Proszowicach Budowa obiektów małej architektury - obiektów sportowych
Zamawiający:
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. BARTOSZA GŁOWACKIEGO
W PROSZOWICACH
UL. 3 MAJA 107
32-100 PROSZOWICE
telefon: (12) 386-10-35, telefaks: (12) 386–10-35
działający w imieniu
Powiatu Proszowickiego
www.zsproszowice.edu.pl
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2164), zwanej dalej „ustawą”. Do czynności podejmowanych w postępowaniu przez
Zamawiającego i Wykonawców stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy
ustawy nie stanowią inaczej.
PROSZOWICE, MAJ 2016
____________________________
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CZĘŚĆ I
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest Rewitalizacja obszaru wokół Zespołu Szkół w Proszowicach Budowa obiektów małej architektury - obiektów sportowych w ramach, której zostanie
wykonana przebudowa boiska sportowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji zawierającej opis
techniczny, rysunki, przedmiar robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
(STWiOR) stanowiących Załącznik A do SIWZ.
Wykonawca odpowiada za organizację robót oraz BHP.
Roboty będą wykonywane w obiekcie czynnym.
Wykonawca będzie obowiązany do:
 utrzymywania drożności komunikacyjnej, zabezpieczenie dróg i chodników,
 organizacji dostawy materiałów na teren budowy w sposób nie utrudniający komunikację
wewnętrzną,
 utrzymywania porządku na terenie budowy.
Wszędzie gdziekolwiek przy opisie przedmiotu zamówienia (przedmiary, projekt,
STWiOR) wskazana została nazwa producenta, nazwa własna, znak towarowy, patent
lub pochodzenie, to wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz „lub równoważny”, co
oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały, urządzenia, wyposażenie o parametrach
równych lub wyższych.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia została przywołana norma, polska aprobata
techniczna lub polskie specyfikacje techniczne Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne.
Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej terenu w terminie
uzgodnionym z osobą wskazaną w części VII SIWZ.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45236110-4 Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych
45236200-2 Wyrównywanie nawierzchni obiektów sportowych
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
CZĘŚĆ II
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony.
CZĘŚĆ III
PODWYKONAWCY OFERTY WARIANTOWE, CZĘŚCIOWE, ZAMÓWIENIA
UZUPEŁNIAJĄCE
Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia. Wykonawca
wskaże w ofercie część lub części, które zamierza powierzyć podwykonawcom.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
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Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy,
stanowiące nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego polegających na
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
CZĘŚĆ IV
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie powinno zostać wykonane w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r.
CZĘŚĆ V
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który:
1) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co
najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie boiska sportowego
z ułożeniem nawierzchni z trawy syntetycznej oraz z zagospodarowaniem terenu wokół
boiska o wartości co najmniej 500 000 zł brutto każda,
2) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami (na równi z uprawnieniami budowlanymi traktuje się decyzję o uznaniu
kwalifikacji zawodowych obywateli państw członkowskich w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 z późn. zm.)) w specjalności:
 konstrukcyjno-budowlanej,
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 drogowej,
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,
wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
3) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na
podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów określonych w części VI SIWZ.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni łącznie spełniać
warunki, o których mowa w pkt 1 i 2.
CZĘŚĆ VI
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MA DOSTARCZYĆ
WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z
POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 2 PKT 5 USTAWY
Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru określonego w
Załączniku 2.1 do SIWZ),
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wg wzoru określonego w
Załączniku 2.2 do SIWZ),
3) wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, o których mowa w części V pkt 1 SIWZ – wykaz (według wzoru określonego w
Załączniku 3 do SIWZ) powinien zawierać dla każdej roboty rodzaj robót wraz z
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podaniem zakresu robót, wartości, daty wykonania oraz miejsca wykonania (nazwa,
adres), oraz załączyć dowody że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone,
4) wykaz zawierający osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi w specjalnościach, o których mowa
w części V pkt 2 SIWZ; wykaz (według wzoru określonego w Załączniku 4 do SIWZ)
powinien zawierać imię i nazwisko, zakres wykonywanych czynności, numer decyzji
nadającej uprawnienia budowlane, oraz podstawę do dysponowania osobami,
5) oświadczenie, że osoby zawarte w wykazie, o którym mowa w pkt 4, posiadają wymagane
uprawnienia,
6) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wg
wzoru określonego w Załączniku 6 do SIWZ),
UWAGA 1.

UWAGA 2.

UWAGA 3.

UWAGA 4.

UWAGA 5.
UWAGA 6.

Dokumenty, o których mowa w pkt 3 mogą być złożone w formie oryginału
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tzn.
przez osoby podpisujące ofertę lub przez osoby upoważnione do
poświadczenia zgodności z oryginałem kopii dokumentów – w takim
przypadku wraz z ww. dokumentami Wykonawca powinien przedłożyć
dokumenty, z treści których wynika umocowanie do dokonania tej czynności, o
ile nie wynika ono z innych dokumentów składanych wraz z ofertą. W
przypadku, gdy dokument składa się z więcej niż jednej strony, kopia każdej
zapisanej strony powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem w
sposób opisany wyżej.
Oświadczenia, o których mowa w pkt 1, 2 i 5 oraz wykazy i dokument, o
których mowa w pkt 3, 4 i 6 powinny być podpisane przez osoby podpisujące
ofertę z zastrzeżeniem uwagi 3.
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty,
o których mowa w pkt 2 i 6 powinien złożyć każdy z Wykonawców. W
przypadku złożenia kopii dokumentów dotyczących Wykonawcy, powinny być
one poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę w sposób
opisany w uwadze 1.
Dowodem, o którym mowa w pkt 3, jest poświadczenie lub – jeżeli z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskać poświadczenia – inne dokumenty. W przypadku gdy
podmiotem, na rzecz którego zostały wcześniej wykonane roboty wskazane w
wykazie, o którym mowa w pkt 3 jest Zamawiający, Wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów.
Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z
tłumaczeniem na język polski.
Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, powinien dołączyć
dowody, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy.

CZĘŚĆ VII
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI,
SPOSÓB PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Zgodnie z wyborem Zamawiającego dokonanym na mocy przepisu art. 27 ust. 1 ustawy,
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca
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przekazują
pisemnie
faksem
lub
pocztą
zsproszowice@poczta.internetdsl.pl ).
2. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest:
 Pan Janusz Chudeusz tel. (12) 386-10-35 w.27
email: januszchudeusz@poczta.internetdsl.pl
w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00

elektroniczną

(e-mail:

CZĘŚĆ VIII
WADIUM
1. Wadium w wysokości 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) Wykonawca powinien
wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonego w części XII SIWZ, w
pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej (poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym),
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 z
późn. zm.). Wybór formy wniesienia wadium należy do Wykonawcy.
2. Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek Zamawiającego nr: 14 8597 0001
0010 0006 3281 0001 Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione w
terminie, jeżeli najpóźniej w terminie jego wniesienia, określonym w ust. 1, zostanie
uznany rachunek bankowy Zamawiającego na kwotę wadium.
3. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, oryginał dokumentu
należy złożyć w Zespole Szkół ul. 3 Maja 107, 32-100 Proszowice, sekretariat od
poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00 lub wraz z ofertą, najpóźniej w terminie
określonym w ust. 1. Treść dokumentu gwarancji lub poręczenia powinna zawierać w
szczególności klauzulę, z której wynika zapłata kwoty wadium na rzecz Zamawiającego
w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.
4. Wadium powinno być wniesione na cały okres związania ofertą, o którym mowa w części
IX SIWZ.
CZĘŚĆ IX
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert określonego w części XII
SIWZ.
CZĘŚĆ X
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca w oparciu o dokumentację w tym przedmiar robót:
 sporządzi kosztorys ofertowy szczegółowy i obliczy cenę oferty brutto,
 poda kwotę podatku od towarów i usług (VAT).
Wykonawca powinien ująć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszty
odwozu i utylizacji gruzu oraz materiałów odpadowych, koszty organizacji robót, koszty
budowy i utrzymania zaplecza itp.
Tak obliczona cena oferty będzie ceną, która zostanie przyjęta do oceny ofert (część XIII
SIWZ).
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Wszystkie ceny i kwoty powinny być podane z dokładnością do jednego grosza.

CZĘŚĆ XI
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym,
komputerowym lub nieścieralnym atramentem, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności, tj. własnoręcznie podpisana przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy
(czytelny podpis albo podpis skrócony i czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć
imienna).
Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do
oferty pełnomocnictwa, z treści których wynikać będzie umocowanie do podpisania
oferty przez pełnomocników. Wszystkie pełnomocnictwa dołączone do oferty powinny
być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty
powinno być dołączone pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, o którym
mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.
2. Do sporządzenia oferty należy wykorzystać formularz „Oferta” (Załącznik 1 do SIWZ),
wypełniając wszystkie rubryki formularza.
3. Wszelkie poprawki powinny być dokonane czytelnie i zaparafowane przez osoby
podpisujące ofertę.
4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta nie może zawierać rozwiązań
wariantowych, w szczególności więcej niż jednej ceny.
5. Wraz z ofertą Wykonawca składa dokumenty, o których mowa w części VI SIWZ,
oryginał dowodu wniesienia wadium (jeżeli nie zostało złożone w sekretariacie ZS) i
kosztorys ofertowy. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w jednym
nieprzejrzystym opakowaniu oznaczonym:
ZESPÓŁ SZKÓŁ W PROSZOWICACH UL. 3 MAJA 107, 32-100 PROSZOWICE
Przetarg nieograniczony – znak sprawy: FK-271/1/16
Rewitalizacja obszaru wokół Zespołu Szkół w Proszowicach -Budowa obiektów
małej architektury - obiektów sportowych
OFERTA I DOKUMENTY
oraz opatrzonym nazwą i adresem Wykonawcy.
CZĘŚĆ XII
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę należy złożyć w Zespole Szkół, 32-100 Proszowice, ul. 3 Maja 107 (sekretariat), w
terminie do dnia 2 czerwca 2016 r. godz. 11.00, co oznacza, że z upływem powyższego
terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się w siedzibie Zamawiającego.
Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona składającemu ją Wykonawcy.
Oferty zostaną otwarte w Zespole Szkól 32-100 Proszowice, ul. 3 Maja 107, w dniu 2
czerwca 2016 r. godz. 11.30.
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CZĘŚĆ XIII
KRYTERIUM OCENY OFERT, SPOSÓB OCENY OFERT
Kryterium
1) cena
2) okres gwarancji

znaczenie
90 %
10 %

Zamawiający dokona oceny ofert wyłącznie na podstawie kryteriów i ich znaczeń
określonych wyżej w następujący sposób:


według kryterium „cena” ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie ze wzorem:
pc = (cm/c)100 pkt,
gdzie cm oznacza najniższą cenę spośród cen wszystkich ofert, zaś c oznacza cenę danej
oferty.



według kryterium „okres gwarancji” ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie ze
wzorem:
pg = (g/gM)100 pkt,
gdzie gM oznacza najdłuższy okres gwarancji spośród okresów gwarancji podanych we
wszystkich ofertach, zaś g oznacza okres gwarancji podany w danej ofercie. Jeżeli okres
gwarancji podany przez Wykonawcę będzie dłuższy niż 10 lat, dla oceny ofert
Zamawiający przyjmuje okres gwarancji równy 10 lat.
Ocenę oferty stanowić będzie liczba punktów (P) równa:
P = pc  0,90 + pg  0,10.

Ta spośród ofert, która otrzyma największą liczbę punktów, zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza.
Jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą największą liczbę punktów, Zamawiający jako
najkorzystniejszą wybierze tę spośród nich, której cena będzie najniższa.
CZĘŚĆ XIV
FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Wykonawcę, którego oferta została wybrana, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o
miejscu i terminie zawarcia umowy.
3. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie
zobowiązany:
a) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
b) przedłożyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy do uzgodnienia,
c) przekazać informacje niezbędne do przygotowania projektu umowy, zgodnie ze
wzorem umowy (Załącznik 5 do SIWZ).
CZĘŚĆ XV
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ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1.

2.

3.
4.
5.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza (część XIII SIWZ),
zobowiązany będzie, najpóźniej w dniu podpisania umowy lecz przed podpisaniem
umowy, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 %
ceny oferty.
Zabezpieczenie może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (zobowiązanie kasy jest
zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych
lub 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.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiającego.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
Zasady przechowywania, zmiany formy i zwrotu zabezpieczenia określają przepisy art.
147 – 151 ustawy.

CZĘŚĆ XVI
WZÓR UMOWY
Wzór umowy zawarty jest w Załączniku 5 do SIWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty Wykonawcy przewidziane we wzorze umowy. Zmiana postanowień umowy
może nastąpić tylko pod warunkiem, że Zamawiający wyrazi zgodę na taką zmianę.
CZĘŚĆ XVII
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Środki ochrony prawnej określone w ustawie (odwołanie, skarga do sądu) przysługują
Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
 odrzucenia oferty Odwołującego.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią
przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy.
6. Szczegółowe postanowienia dotyczące odwołania zawarte są w przepisach art. 180 – 198
ustawy.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu.
8. Do skargi mają zastosowanie przepisy art. 198a – 198g ustawy.
W załączeniu:

znak sprawy:FK-271/1/16
– formularz „Oferta” (Załącznik 1)
– oświadczenia (Załącznik 2.1 i 2.2)
– wykaz robót (Załącznik 3)
– wykaz osób (Załącznik 4)
– wzór umowy (Załącznik 5)
- oświadczenie o grupie kapitałowej (Załącznik 6)
– Załącznik A (dokumentacja projektowa, STWiOR)

Proszowice, dnia 16 maja 2016 r.

