Siedziba: ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków
Adres biura i adres korespondencyjny: ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków
tel. 12 – 34 – 18 – 516, fax. 12 – 34 – 18 – 487
email: sekretariat@zzm.krakow.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zagospodarowanie terenu zielonego przy Zalewie Bagry w Krakowie.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 5 225 000 euro.

Znak sprawy:20/2016
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NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków
adres biura i adres do korespondencji:
ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków woj. małopolskie
tel. (12) 341 85 16, fax (12) 341 84 87,
adres strony internetowej na której dostępna jest SIWZ: www.zzm.krakow.pl
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TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10
ust. 1. oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2015 r., poz. 2164) – zwanej dalej p.z.p., obowiązujących dla postępowań o wartości
zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 p.z.p., tj. o wartości poniżej tzw. „progów unijnych”.

3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót
budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu
zielonego przy Zalewie Bagry w Krakowie”.

Wspólny Słownik Zamówień:
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i
wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie
terenu
45231000-5

Roboty

budowlane

w

zakresie

budowy

rurociągów,

komunikacyjnych i linii energetycznych
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

ciągów

45112330-7 Rekultywacja terenu
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Przedmiotu zamówienia obejmuje swoim zakresem w szczególności wykonanie robót
zgodnie z projektami:
•

w zakresie branży drogowej, który zakłada rozebranie istniejącej nawierzchni,
budowę nawierzchni projektowanej ul. Koziej, budowę nawierzchni chodników,
nawierzchni pod elementami małej architektury, nawierzchni plaży, obrzeży,
krawężników, palisady z kantówki drewnianej, organizację ruchu.

•

w zakresie branży architektonicznej, który zakłada prace rozbiórkowe, budowę
pomostu na istniejącym umocnieniu brzegu, pomostu w ciągu pieszym,
elementów małej architektury.

•

w

zakresie

zieleni

zakładającym:

wycinkę

istniejącej

zieleni,

prace

przygotowawcze i prace ziemne, wykonanie nasadzeń oraz prac pielęgnacyjnych.
•

w zakresie oświetlenia, który zakłada roboty budowlane w zakresie budowy
oświetlenia oraz linii energetycznych.

•

w zakresie przebudowy plaży, który zakłada budowę tarasów piaskowych oraz
palisady wykonanej z drewnianych kantówek osadzonych na fundamencie.

Szczegółowy zakres prac został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej
załącznik 10 do SIWZ.
Dokumentacja projektowa składa się z:
•

projektów w zakresie branży drogowej, branży architektonicznej, zieleni,
elektrycznej, plaży,

•

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

•

przedmiarów robót.

Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie z w/w opisem
i na zasadach określonych we wzorze umowy.

Wykonawca jest zobowiązany udzielić na zastosowane materiały i wykonane roboty
budowlane minimum 36 miesięcy gwarancji jakości i rękojmi oraz gwarancji w zakresie
utrzymania zieleni w okresie minimum 24 miesięcy od odbioru końcowego licząc od
dnia następnego po podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez uwag.

Zamawiający informuje, że posiada na przedmiotowe zamówienie decyzję pozwolenia na
budowę, która jest jeszcze nie ostateczna.

Zastosowane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz w przedmiarze robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu
standardów cech technicznych i jakościowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Każdy Wykonawca składający
ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w
treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia
spełnia wymagania i parametry techniczne, funkcjonalne i inne określone w SIWZ, bądź
też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to,
że oferowane rozwiązania, materiały, elementy, urządzenia itp. muszą posiadać co
najmniej podstawowe te same cechy, co wzorcowe oraz parametry techniczne,
funkcjonalne i inne na poziomie, co najmniej takim jak opisane w SIWZ. Wykonawca
zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy - PZP zobowiązany jest wykazać równoważność w treści
oferty. Przy oferowaniu rozwiązań innych niż opisane w SIWZ, czyli równoważnych,
Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami
i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty
szczegółowe opisy techniczne lub funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności
oferowanych rozwiązań, materiałów, elementów, urządzeń itp. z wymaganiami SIWZ. W
szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, typu lub modelu
oraz opisu właściwości technicznych i/lub funkcjonalnych wraz z dokładną instrukcją
(kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). Ponadto jeżeli
zastosowanie rozwiązań, materiałów, elementów, urządzeń itp. równoważnych pociąga
za sobą konieczność dokonania zmian projektowych, bądź w wykonanych na obiekcie
instalacjach itp., Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji
zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i uzyskania jej
akceptacji przez Zamawiającego, oraz o ile to niezbędne uzyskania również uzgodnień
(zezwoleń, pozwoleń, itp.), lub decyzji odpowiednich instytucji, podmiotów i organów

administracyjnych, a następnie realizacji stosownych czynności i robót na koszt własny.
Również

w

przypadku

konieczności

jakichkolwiek

zmian

istniejącego

stanu

technicznego obiektu, w szczególności przeróbek, demontaży itp., wynikającego z
zastosowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany będzie wykonać je
własnym kosztem i staraniem w terminie realizacji zamówienia.
3.2. Podwykonawstwo:
Wykonawca, zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym część zamówienia,
które zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za działania i
zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne.
3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.5. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
3.6. Miejsce realizacji: rejon ul. Koziej w Krakowie w obrębie działek nr.: 341/1, 282/1,
205/6, 339/4, 338/7, 336/1, 145/1, 202 obr. 28 Podgórze.
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INFORMACJA

O

PRZEWIDYWANYCH

ZAMÓWIENIACH

UZUPEŁNIAJĄCYCH (ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7)
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.
1 pkt. 6) ustawy Prawo Zamówień Publicznych – do 20% zamówienia podstawowego,
w tym m.in.:
•

Kontynuację robót w zakresie realizacji projektu i budowy w zakresie branży
drogowej, budowy nawierzchni chodników, nawierzchni pod elementami małej
architektury, nawierzchni plaży, obrzeży, krawężników, palisady z kantówki
drewnianej.

•

Budowę elementów małej architektury.

•

Dalsze

prace

w

zakresie

zieleni:

wycinkę

istniejącej

zieleni,

prace

przygotowawcze i prace ziemne, wykonanie nasadzeń oraz prac pielęgnacyjnych.
•

Kontynuację robót w zakresie realizacji projektu w zakresie oświetlenia oraz
robót budowlanych w zakresie budowy oświetlenia oraz linii energetycznych.

•

Kontynuację robót w zakresie realizacji projektu i robót budowlanych w zakresie
przebudowy plaży, budowy tarasów piaskowych oraz palisady wykonanej z
drewnianych kantówek osadzonych na fundamencie.

5

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
5.1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie – do 4 miesięcy liczonych od dnia
zawarcia umowy.
5.2. Zamawiający zakłada, iż podpisanie umowy nastąpi nie później niż do dnia
21.05.2016r., natomiast w przypadku podpisania umowy w terminie późniejszym
Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia zakładanego terminu realizacji
zamówienia o stosowną liczbę dni w opóźnieniu planowanego terminu zawarcia
umowy.
5.3. Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do dokonania wizji
lokalnej miejsca objętego zakresem zamówienia, która będzie miała miejsce w dniu
29.04.2016 r. o godz. 9:00. Spotkanie przy parkingu przy ul. Koziej w Krakowie.
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WARUNKI

UDZIAŁU

W

POSTĘPOWANIU

ORAZ

OPIS

SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 p.z.p., spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 p.z.p.
6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
Lp.
1

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania.
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. nie
spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór
stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

2

Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, dlatego też musi

wykazać, w formie załączonego do oferty wykazu głównych robót i
oświadczenia,

potwierdzonego

poświadczeniami,

referencjami

lub

odpowiednimi dokumentami uprzednich odbiorców, albo oświadczeniem
Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń, że w ciągu ostatnich 5
lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał
główne roboty, tj. zrealizował co najmniej trzy roboty budowlane w obiektach
rekreacyjnych lub sportowych lub przy zagospodarowaniu terenów zielonych,
bądź leśnych, z których każda obejmowała zagospodarowanie terenów zieleni
w zakresie wykonania zieleni, robót elektrycznych, nawierzchni (dróg lub
ścieżek), elementów małej architektury, w tym wykonanej co najmniej jednej
roboty w nawierzchni mineralno-żywicznej, o wartości łącznej wykazanych
trzech robót nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł. brutto (słownie: dwa miliony
złotych (PLN). Wykonawca musi też wykazać, że wyżej wymienioną(e)
robotę(y) wykonał zgodnie z zasadami budowlanej i prawidłowo ukończył, z
podaniem ich wartości, rodzaju (przedmiotu, zakresu), dat i miejsc
wykonania, oraz (fakultatywnie) nazwy, adresu i telefonu odbiorców.

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. nie
spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór
stanowi załącznik nr 1 do SIWZ oraz wykaz robót budowlanych – załącznik
nr 6 do SIWZ.
3

Potencjał techniczny
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. nie
spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór
stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia, dlatego też musi wykazać osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia (przewidziane do realizacji, którymi dysponuje
lub będzie dysponował), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, oraz oświadczeniem, iż
posiadają one wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień, tj. personel uprawniony do wykonywania
zastrzeżonych dla określonych zawodów lub czynności, czyli:
1. kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami

budowlanymi

w

specjalności

konstrukcyjno-budowlanej,

posiadającego wykształcenie średnie lub wyższe oraz co najmniej trzyletnią
praktykę zawodową i doświadczenie w kierowaniu robotami w co najmniej
dwóch zrealizowanych obiektach rekreacyjnych lub sportowych lub
zagospodarowaniu

terenów

zielonych,

bądź

leśnych,

w

zakresie

odpowiadającym posiadanym uprawnieniom,
2. kierownika robót instalacyjno-elektrycznych, posiadającego wykształcenie
średnie lub wyższe oraz co najmniej dwuletnią praktykę zawodową i
doświadczenie w kierowaniu robotami w co najmniej dwóch zrealizowanych
obiektach rekreacyjnych lub sportowych lub zagospodarowaniu terenów
zielonych,

bądź

leśnych,

w

zakresie

odpowiadającym

posiadanym

uprawnieniom,
3. inspektora nadzoru terenów zieleni, posiadającego wykształcenie średnie
lub wyższe oraz co najmniej dwuletnią praktykę zawodową w branży
ogrodniczej lub leśnej oraz doświadczenie w realizacji robót w co najmniej
dwóch zrealizowanych obiektach rekreacyjnych lub sportowych lub
zagospodarowaniu terenów zielonych, bądź leśnych,
4. ogrodnika lub architekta krajobrazu, posiadającego wykształcenie średnie
lub wyższe oraz co najmniej dwuletnią praktykę zawodową w branży
ogrodniczej,

leśnej

lub

związanej

z

architekturą

krajobrazu

oraz

doświadczenie w realizacji robót w co najmniej dwóch zrealizowanych
obiektach rekreacyjnych lub sportowych lub zagospodarowaniu terenów
zielonych, bądź leśnych.

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. nie

spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór
stanowi załącznik nr 1 do SIWZ oraz wykaz osób – załącznik nr 7 do SIWZ.
5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, dlatego też musi
wykazać, iż:
1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co
najmniej 3 000.000,00 zł. (słownie: trzy miliony złotych (PLN), na
potwierdzenie czego należy dołączyć do oferty aktualne dokumenty
potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową,
2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym
kwota ubezpieczenia powinna być nie mniejsza niż 2 000.000,00 zł. (słownie
dwa miliony sześćset tysięcy złotych (PLN), na potwierdzenie czego należy
dołączyć do oferty aktualną kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku,
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. nie
spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór
stanowi załącznik nr 1 do SIWZ oraz aktualne dokumenty potwierdzające
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową i
aktualną kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.

6.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, że będzie mógł polegać na określonych zdolnościach w trakcie

realizacji zamówienia. Pociąga to za sobą konieczność wykazania w treści oferty przez
Wykonawcę, że odwołanie się do zdolności podmiotu trzeciego ma charakter realny,
gwarantujący należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykazanie powyższych
okoliczności nastąpić powinno przede wszystkim, poprzez przedstawienie pisemnego
zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów w danym zakresie na potrzeby realizacji zamówienia publicznego, którego
dotyczy postępowanie. Treść pisemnego zobowiązania, o którym mowa powyżej,
powinna wyraźnie wskazywać, jaki podmiot i jakie zasoby udostępnia, na jaki okres i
w jaki sposób, czy też w jakiej formie będą udostępnione określone zasoby, aby
wykazać jednoznacznie, iż udostępnienie danych zasobów rzeczywiście będzie miało
miejsce w trakcie wykonywania umowy.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie
z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6.4. 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.

7

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU

W

POSTĘPOWANIU

ORAZ

INNYCH

WYMAGANYCH

DOKUMENTÓW
7.1

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 p.z.p., należy przedłożyć:
Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenie o spełnianiu warunków
Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 1 do SIWZ

2

Wykaz robót budowanych
Na potwierdzenia spełniania opisu warunku udziału w postępowaniu w zakresie
wymaganej wiedzy i doświadczenia:
• Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu 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 i wartości, daty i
miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane
w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone- załącznik nr 6 do
SIWZ.
3

Wykaz osób
Na potwierdzenia spełniania opisu warunku udziału w postępowaniu w zakresie
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
• Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości
lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich

kwalifikacji

niezbędnych

zawodowych,

dla

wykonania

doświadczenia
zamówienia,

i
a

wykształcenia
także

zakresu

wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
5

Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
Na potwierdzenia spełniania opisu warunku udziału w postępowaniu w zakresie
wymaganej sytuacji ekonomicznej i finansowej:
aktualne

dokumenty

potwierdzające

wysokość

posiadanych

środków

finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy.
6

Opłacona polisa
Na potwierdzenia spełniania opisu warunku udziału w postępowaniu w zakresie
wymaganej sytuacji ekonomicznej i finansowej:
aktualną kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.

7.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art.
24 ust. 2 pkt 5 p.z.p., należy przedłożyć:

Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 do SIWZ

2

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej.

3

Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo
informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – załącznik
nr 3 do SIWZ

7.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Lp.

Wymagany dokument

1

Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

2

W zakresie wskazanym w rozdziałach 7.1 i 7.2 pkt.1 i 3 SIWZ - dokumenty
na zasadach w nich wskazanych.

7.4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
7.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
7.6. Inne wymagane dokumenty:
Lp.

Wymagany dokument

1

Pełnomocnictwo
Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do
oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą
w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na
ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje
konieczność odrzucenia oferty. W przypadku składnia oferty przez podmioty
występujące

wspólnie,

reprezentowania ich

dokument

ustanawiający

Pełnomocnika

do

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego
zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie. Postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego nie jest postępowaniem sądowym, stwierdzić należy, że złożenie
dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii
przez pełnomocnika wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego nie podlega opłacie skarbowej.

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
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.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.

8

DYSPONOWANIE ZASOBAMI INNEGO PODMIOTU.

8.1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków.
8.2. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia. Zobowiązanie musi wykazywać:
a) Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
c) Charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
8.3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 p.z.p., na zasadach innych
podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami,
których będzie dysponował wykonawca:
8.4. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego
podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert;
8.5. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny
podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
8.6. 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.
8.7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b
ustawy, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.

9

INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
9.1. Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w
postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia
publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie
określać zakres umocowania,
9.2. Każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę składa oddzielnie dokumenty
wymienione w pkt 7.1. poz. 1, pkt. 7.2. poz. 1-3 przy czym dopuszcza się
przedstawienie dokumentu np. przez jednego Wykonawcę, w przypadku, gdy jest on
zdolny do samodzielnego udokumentowania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 p.z.p.
9.3. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego. W takim wypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie
pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika. Pełnomocnictwo zawierać powinno
umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w
postępowaniu zawarcia umowy.
9.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
9.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zmówienia są
zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę,
zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia:
a) określenie celu gospodarczego,
b) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu
pozostałych przy realizacji zamówienia,
c) oznaczenie czasu trwania współpracy wykonawców wspólnie realizujących
zamówienie, obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia,
d) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

10 INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI

ORAZ

PRZEKAZYWANIA

OŚWIADCZEŃ

LUB

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
10.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
10.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 10.1, lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
10.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt 10.1.
10.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła
zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza
na tej stronie.
10.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest
udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
10.6. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych
w p.z.p., prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
10.7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
10.8. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą
elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
10.9. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z
zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w p.z.p.

10.10.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy

kierować na adres Zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ul. Reymonta
20, 30-059 Kraków, Fax (12) 34-18-487 e-mail: sekretariat@zzm.krakow.pl
10.11.

Osoby uprawnione do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień

dotyczących postępowania:
Małgorzata Gracz- e-mail: sekretariat@zzm.krakow.pl

11 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
11.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 80 000.00 PLN (słownie:
osiemdziesiąt tysięcy 00/100 PLN).
11.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 12.05.2016 r. do godz. 10:00.
11.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
74 1020 2892 0000 5702 0591 0445
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. 2014 poz. 1804 z późn. zm).
11.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
11.5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.
11.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a
p.z.p.
11.7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11.9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 p.z.p., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia

odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
11.10.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
11.11.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 p.z.p., z przyczyn leżących
po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.
1 p.z.p., pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 p.z.p., lub informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.
2 pkt 3 p.z.p., co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę, jako najkorzystniejszej.
11.12.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego

oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
11.13.

W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, kopia przelewu

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna zostać dołączona do
oferty, a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu
wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być
złożony w oddzielnej kopercie, jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po
zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem musi być złączona z ofertą.

12 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
12.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.
12.4. 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.

13 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
13.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
13.2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
13.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
13.4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn
leżących

po

stronie

Zamawiającego,

Wykonawcom,

którzy

złożyli

oferty

niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów
uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
13.5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona
przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
13.6. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza ofertowego stanowiącego
załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
13.7. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub
ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
13.8. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno
ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez
osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy
czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony
pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.
13.9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę
(osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

13.10.

Zawartość oferty: wypełniony formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty i

oświadczenia wymienione w pkt 7 niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
13.11.

Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem

Zamawiającego

oraz

opisanych

w

następujący

sposób:

„Oferta

na:

Zagospodarowanie terenu zielonego przy Zalewie Bagry w Krakowie NIE
OTWIERAĆ przed: 12.05.2016 r. godz. 11:00”. Na kopercie należy podać nazwę i
adres Wykonawcy, aby umożliwić zwrot oferty w przypadku dostarczenia jej
Zamawiającemu po terminie.
13.12.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę

wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego
terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 13.11
oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
13.13.

Jeżeli

Wykonawca

zastrzega,

że

informacje

stanowiące

tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie
mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w
odrębnej

kopercie

oznaczonej

napisem:

„Informacje

stanowiące

tajemnicę

przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.
86 ust. 4 p.z.p.

14 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
14.1. Oferty należy składać w siedzibie biura Zamawiającego tj.: Zarządzie Zieleni Miejskiej
w Krakowie, przy ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, w Sekretariacie do dnia
12.05.2016 r. do godz. 10:00.
14.2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.
14.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 12.05.2016 r. o godz. 11:00, w siedzibie biura
Zamawiającego tj.: Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, przy ul. Reymonta 20, 30059 Kraków, Sala konferencyjna.
14.4. Otwarcie ofert jest jawne.
14.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

14.6. 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.

15 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
15.1. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 9
maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915) za
wykonanie przedmiotu zamówienia.
15.2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.
15.3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
15.4. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej
SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej
oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie oferty
Wykonawcy oraz sprawdzonych i potwierdzonych obmiarów wykonanych robót. Cenę
ofertową należy obliczyć sporządzając kosztorys ofertowy w wersji szczegółowej z
uwzględnieniem dokumentacji projektowej oraz opisu przedmiotu zamówienia i
wzorem umowy.
15.5. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy na wykonanie przedmiotowego zadania.
Kosztorys ofertowy ma być sporządzony dokładnie na podstawie przedstawionych
przez Zamawiającego przedmiarów robót uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do
realizacji zamówienia. Wykonawca określa ceny na wszystkie elementy zamówienia
wymienione w przedmiarach robót, które po wypełnieniu przez Wykonawcę stanowić
będą kosztorysy ofertowe jako załączniki do oferty. Kosztorysy ofertowe należy
sporządzić zgodnie z dostarczonymi przedmiarami robót wg zasad: bez zgody
Zamawiającego w przedstawionych przedmiarach nie wolno wprowadzać żadnych
zmian. W kosztach opisanych w przedmiarach przez Wykonawcę należy uwzględnić
wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Pominięcie pozycji
wymienionych w przedmiarze poprzez nie wpisanie kosztów, brak pozycji w
kosztorysie ofertowym w stosunku do przedmiaru, zmiana pozycji przedmiaru, zmiana
treści pozycji przedmiaru, zmiana w ilościach określonych przez Zamawiającego w
poszczególnych pozycjach przedmiaru robót skutkować może odrzuceniem oferty
przez Zamawiającego, w szczególności w sytuacji braku możliwości poprawy omyłki
zgodnie z art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych. W sytuacji, gdy Wykonawca w

swoim kosztorysie ofertowym poda prawidłową (zgodną z przedmiarem robót)
„podstawę wyceny” danej pozycji, a zmianie ulegnie jedynie „opis” poprzez zmianę
formy, a nie treści opisu, to Zamawiający uzna dana pozycję za prawidłową. Tym
samym oferta Wykonawcy będzie uznana za zgodną z treścią SIWZ. Jeżeli
Zamawiający będzie miał wątpliwości, co do treści przedstawionych przez Wykonawcę
w kosztorysie ofertowym, będzie również kierował do niego zapytania celem uzyskania
wyjaśnień.

16 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
16.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
16.2. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w
postępowaniu (tj. Wykonawców niewykluczonych i ofert nieodrzuconych), na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
16.3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a) Cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia – 80%,
b) Gwarancja i rękojmia na roboty budowlane

– 20%

16.4. Punkty przyznawane za kryterium „cena kosztorysowa za całość zamówienia” będą
liczone wg następującego wzoru:
C = (Cnaj : Co) x 10
gdzie:
C - liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cnaj – najniższa cena spośród ważnych ofert,
Co - cena podana przez wykonawcę dla którego wynik jest obliczany,
Zatem maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać od jednego członka
komisji w zakresie kryterium „cena kosztorysowa za całość zamówienia”, wynosi 10.
16.5. Punkty przyznawane za kryterium „gwarancja i rękojmia na roboty budowlane” będą
liczone wg następującego wzoru:
G = ((Go-36)/36) x 10
gdzie:
G - liczba punktów przyznana danej ofercie za udzieloną gwarancję i rękojmię na roboty
budowlane w miesiącach,

Go – gwarancja i rękojmia na roboty budowlane podana w miesiącach przez Wykonawcę, dla
którego wynik jest obliczany,
Okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane udzielony ponad 72 miesiące nie
będzie dodatkowo punktowany, a do wzoru zostanie podstawiony jako 72 miesięczny,
natomiast za zaoferowanie wymaganego minimalnego 36 miesięcznego okresu
gwarancji i rękojmi na roboty budowlane Wykonawca otrzyma 0 pkt i nie będzie on
podstawiany do wzoru.
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać od jednego członka
komisji, wynosi 10.
Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty nie wskaże żadnego terminu gwarancji i
rękojmi na roboty budowlane, Zamawiający będzie zobligowany w oparciu o art. 89
ust. 1 pkt 2 ustawy PZP odrzucić jego ofertę jako niezgodną z postanowieniami
niniejszej SIWZ.
16.6. Po dokonaniu ocen zostaną zsumowane punkty przyznane przez członków komisji
przetargowej dla każdego z kryteriów oddzielnie, a następnie zostaną one przemnożone
przez wagi przyjętych kryteriów.
16.7. Suma ta stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
16.8. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku (bez zaokrągleń).
16.9 Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbą punktów, uznana
zostanie za najkorzystniejszą. W przypadku równych wyników decyduje wysokość
ceny, tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z najniższą ceną.
16.10.

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 16.6, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
16.11.

Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez

Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p.,
lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i
dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p., zawierające błędy lub wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie,
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo
konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego
oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 p.z.p.

Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.
16.12.

Zamawiający poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
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.

16.13.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w
zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
16.14.

Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia

i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości
zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający
zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów,
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, 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 ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.);
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
16.15.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na

wykonawcy.

16.16.

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.
16.17.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

a) jest niezgodna z ustawą;
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem pkt 16.7 lit. c.
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 16.6 lit. c;
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

17 UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
17.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i
została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
17.2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w
art. 93 p.z.p.
17.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie
zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,
siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne;

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w
trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;
d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 p.z.p., po którego upływie
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
17.4. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 17.3 lit. a Zamawiający umieści na
stronie internetowej www.zzm.krakow.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w
swojej siedzibie.
17.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, 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
p.z.p.

18 INFORMACJE

O

FORMALNOŚCIACH,

JAKIE

POWINNY

ZOSTAĆ

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
18.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art.
183 p.z.p., w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób
określony w art. 27 ust. 2 p.z.p., albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.
Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej,
jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 p.z.p.
18.2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego
Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie.
18.3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.
18.4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien złożyć w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego:
a) aktualną kopię dokumentu dopuszczającego Wykonawcę do obrotu prawnego, tj.
odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), o ile dokument ten nie został
złożony wraz z ofertą (w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów

działających wspólnie dotyczy to każdego z nich), w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego (do wglądu),
b) zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
c) wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz aktualnymi z kopiami
dokumentów potwierdzających ich uprawnienia oraz przynależność do właściwych
izb zawodowych, Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw
Obszaru Gospodarczego oraz Konferencji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o
zasadach

uznawania

kwalifikacji

zawodowych

nabytych

w

państwach

członkowskich Unii Europejskiej,
d) uzgodniony z Zamawiającym harmonogram realizacji umowy,
e) umowę konsorcjum lub spółki cywilnej w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia złożyli najkorzystniejszą ofertę,
f) wykaz podwykonawców o ile są znani lub przewidziani do realizacji na etapie
podpisywania umowy.
18.5. Zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia, legitymujących się stosownymi
uprawnieniami, wymaga akceptacji Zamawiającego.

19 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
19.1. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1)

pieniądzu;

2)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3)

gwarancjach bankowych;

4)

gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości. (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1804 z późn. zm.).

19.2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem bankowym na
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, natomiast w przypadku wniesienia
innego

zabezpieczenia,

oryginał

dokumentu

zabezpieczenia

należy

złożyć

Zamawiającemu najpóźniej przed podpisaniem umowy, przy czym jego treść musi
uzyskać wcześniejszą akceptację Zamawiającego.

19.3. Z dokumentu gwarancji/poręczenia powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie
wypłat należności z ustanowionego zabezpieczenia w sposób nieodwołalny,
bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego, a sądem właściwym dla
rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
19.5. Poręczenie lub gwarancja powinny zawierać:
1) określenie treści zobowiązania:

„gwarancja/poręczenie” w języku wystawienia

gwarancji/poręczenia, jej numer oraz ewentualnie inną informację identyfikującą
wystawioną gwarancję lub udzielone poręczenie,
2) klauzulę wskazującą, iż gwarancja/poręczenie jest nieodwołalna,
3) określenie beneficjenta, tj. Gmina Miejska Kraków – Zarząd Zieleni Miejskiej w
Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków
4) określenie Zleceniodawcy,
5) określenie gwaranta/poręczyciela,
6) informację identyfikującą stosunek umowny, którego dotyczy gwarancja lub
poręczenie przez wskazanie przedmiotu umowy i jej numeru,
7) sumę gwarancyjną lub zakres poręczenia,
8)

postanowienie, zgodnie z którym gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie
należytego wykonania umowy i obejmuje roszczenia z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy, w szczególności o zapłatę kar umownych oraz
ewentualne roszczenia z tytułu rękojmi,

9)

postanowienie, zgodnie z którym gwarant/poręczyciel bezwarunkowo dokona zapłaty
na rzecz Beneficjenta/uprawnionego z tytułu poręczenia kwotę do określonej
wysokości na pierwsze pisemne żądanie, bez konieczności uzasadnienia żądania, o ile
beneficjent powoła w treści żądania postanowienie umowne stanowiące podstawę
powstania roszczenia o zapłatę z tytułu gwarancji lub poręczenia,

a)

termin, w jakim zostanie zapłacona żądana kwota,

b)

termin obowiązywania gwarancji/poręczenia,

c)

sposób doręczenia gwarantowi/poręczycielowi żądania zapłaty (w tym adres do
korespondencji),

d)

postanowienie, zgodnie z którym prawem właściwym dla gwarancji lub poręczenia jest
prawo polskie,

e)

postanowienie, zgodnie z którym sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych
sporów wynikłych z gwarancji/poręczenia jest sąd powszechny właściwy miejscowo
według siedziby beneficjenta,

f)

klauzulę indentyfikacyjną.

19.6. Zabezpieczenie wniesione jako gwarancja lub poręczenie musi spełniać warunki
zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu i Wykonawca nie może w żaden sposób (w
szczególności

żądaniem

dodatkowych

dokumentów,

stawianiem

dodatkowych

warunków) ograniczać prawa Zamawiającego do dysponowania zabezpieczeniem w
okolicznościach wymienionych w umowie,
19.7. Wykonawca

powinien

załączyć

kopię/e

pełnomocnictwa/w

dla

osoby/osób

podpisującej/ych gwarancję w imieniu Gwaranta lub udzielającej poręczenia w imieniu
Poręczyciela, udzielonego przez osobę/osoby upoważnione w KRS, potwierdzone za
zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną w KRS lub innego pracownika
gwaranta, albo przez notariusza.
19.8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
19.9. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca je 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.
19.10.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca może dokonać zmiany sposobu

zabezpieczenia na jeden lub kilka sposobów, o których mowa w pkt 19)1. SIWZ.
19.11.

Zmiana sposobu zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
19.12.

Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej

podanej

w

ofercie

albo

maksymalnej

wartości

nominalnej

zobowiązania

Zamawiającego wynikającego z umowy.
19.13.

Zabezpieczenie będzie wynosiło 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo

maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z
umowy.
19.14.

Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania przedmiotu zamówienia.

149.15. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi z wady Zamawiający zatrzyma 30%
wysokości zabezpieczenia, które zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi.
19.16.

Zamawiający zaznacza, iż treść wzoru umowy będącego integralną częścią SIWZ

przedstawia również regulacje związane z zabezpieczeniem należytego wykonania
umowy.

20 ISTOTNE

DLA

WPROWADZONE

STRON
DO

POSTANOWIENIA,

TREŚCI

ZAWIERANEJ

KTÓRE
UMOWY

W

ZOSTANĄ
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
Wzór umowy stanowi załącznik nr 10 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

21 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

21.1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
21.2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także
innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy.
21.3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują
również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych.
21.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
21.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
21.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676
Warszawa) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
21.7. Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia
odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. 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.
21.8. 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 za pomocą jednego ze sposobów określonych w
art. 27 ust. 2 ustawy PZP, tj. faksem lub e-mailem.
21.9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych
postanowieniami art. 182 ustawy PZP:
1)

w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w
art. 27 ust. 2 ustawy PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny
sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP;

2)

terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2
ustawy PZP, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w
przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

21.10.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ
wnosi się w terminie:
1) dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest
równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy PZP;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
SIWZ na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
21.11.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP - w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP - w terminie 5 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia.

21.12.

Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia

otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana SIWZ, wzywając
Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
21.13.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w

terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której
przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której
przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby
Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu
odwołanie. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się
uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie
zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
21.14.

Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 17)10. niniejszej SIWZ

nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności
Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art.
186 ust. 2 i 3 ustawy PZP.

21.15.

Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia

17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. 2014 poz. 101 z
późn. zm.) o sądzie polubownym, jeżeli ustawa PZP nie stanowi inaczej.
21.16.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego

przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks
postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią
inaczej.
21.17.

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 Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego
jest równoznaczne z jej wniesieniem. Od skargi uiszcza się opłatę.
21.18.

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma

procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie
zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie
orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. W postępowaniu toczącym
się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani
występować z nowymi żądaniami.
21.19.

Zawiadomienie: Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie

przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z
przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której
jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na
podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP.
21.20.

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza

czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w
sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
21.21.

Na czynność wskazaną w pkt powyżej nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem

art. 180 ust 2 ustawy PZP.
21.22.

Opozycja: Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw

przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba
uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie
ma interesu prawnego w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której
przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu

albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na
postanowienie to skarga nie przysługuje.
21. 23.

Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej

zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 – 198g ustawy PZP.

22 AUKCJA ELEKTRONICZNA, DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW, UMOWA
RAMOWA
22.1. W

postępowaniu

nie

jest

przewidziany

wybór

najkorzystniejszej

oferty z

zastosowaniem aukcji elektronicznej.
22.2. W postępowaniu nie jest przewidziane ustanowienie dynamicznego systemu zakupów.
22.3. W postępowaniu nie jest przewidziane zawarcie umowy ramowej.

23 POZOSTAŁE INFORMACJE
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:
Nr

Nazwa załącznika

1

Oświadczenie o spełnianiu warunków- załącznik nr 1 do SIWZ

2

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- załącznik nr 2 do SIWZ

3

Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej- załącznik nr 3
do SIWZ

4

Wzór formularza ofertowego- załącznik nr 4 do SIWZ

5

Wzór umowy – załącznik nr 5 do SIWZ

6

Wykaz wykonanych robót budowlanych- załącznik nr 6 do SIWZ

7

Wykaz osób - załącznik nr 7 do SIWZ

8

Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

9

Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami( projekty i STWiOR
przedmiary)

10

Wzór umowy

