GKRiOŚ.ZP.1.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówieniapublicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie pn.:

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań rewitalizacyjnych wchodzących w skład
projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II”

Zamawiający:
Gmina Działoszyce
ul. Skalbmierska 5
28-440 Działoszyce

Zatwierdził:
Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce
Stanisław Porada

Działoszyce, dnia 12.11.2019 r.
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I. ZAMAWIAJACY:
Gmina Działoszyce
ul. Skalbmierska 5
28-440 Działoszyce
woj. Świętokrzyskie
tel.: 41/3526047, fax.:41/3526900
adres strony internetowej: www.dzialoszyce.eobip.pl
e-mail: gmina@dzialoszyce.pl
II. TRYB POSTĘPOWANIA
a) Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i w związku z art.
10 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej
Ustawą PZP,
b) W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”,
zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej PZP,
c) Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
d) Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy, Zamawiający najpierw dokona
oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

e) Dokumentacja projektowa planowana jest do współfinansowania w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów
miejskich i wiejskich, w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II”.

f) 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”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Działoszyce, ul. Skalbmierska 5, 28-440
Działoszyce
 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Działoszyce jest Pan/i Katarzyna Gembalska, kontakt: tel.:
575002620, e-mail: katarzyna.gembalska@cbi24.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 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 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018);
 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 lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z
wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
 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;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
 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 **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
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−
−
−

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
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.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarz ającego istnieje obowiązek wyznaczenia
inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: 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.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z
uzyskaniem stosownych zezwoleń na realizację inwestycji (w zależności od nazwy zadania) oraz pełnieniem
nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji. Zadanie zostało podzielone na części:
IV część:
1) Monitoring miasta.
- w rejonie ul. Krasickiego, Pińczowskiej, Placu Partyzantów
V część:
1) Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Zdrowia w Działoszycach (dz. nr ewid. 777/4)
- budowa instalacji OZE – instalacja fotowoltaiczna 6 KW
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać (stosownie do zakresu opracowanej dokumentacji):
- dokumentacja projektowa w ilości 3 egz.
- projekt wykonawczy w ilości 3 egz.
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych objęte zakresem dokumentacji projektowej
we wszystkich branżach w ilości 3 egz.
- kosztorysy inwestorskie w ilości 2 egz. - przedmiary robót - 2 egz. - informacja dotyczącą bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (BIOZ) - w ilości 2 egzemplarze w formie pisemnej. - instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.
- wersja elektroniczna w/w dokumentacji zapisana do odczytu.
- Pozostałe dokumenty niezbędne do uzyskania stosownych zezwoleń na realizację inwestycji.
Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, winna również spełniać wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. 2015 poz. 1422 ze zm.); W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca
powinien dokonać wizji lokalnej dla uzyskania niezbędnej informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych
okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.
W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji
każdy z etapów realizacji projektu. Uwaga! W przypadku konieczności opracowania mapy do celów
projektowych leży to po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu
propozycji projektowych celem ich zaakceptowania przez Zamawiającego. Dokumentacja projektowa winna
być uzgodniona również z odpowiednimi organami administracji (jeśli dotyczy).
Zakres opracowania winien zawierać również:
a) Wykonanie wszystkich prac przedprojektowych niezbędnych do przygotowania przedmiotu zamówienia.
b) Wykonanie badań geotechnicznych gruntu - o ile wymagane.
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c) Inne opracowania i uzgodnienia wymagane dla wydania przez właściwy organ zgłoszenia/pozwolenia na
budowę zgodnie z wymogami Ustawy „Prawo Budowlane”, oraz niezbędne do właściwego funkcjonowania
obiektu. Przedmiary i kosztorysy inwestorskie winny być sporządzone odrębnie na poszczególne rodzaje
robót.
d) Uzyskanie stosownych zezwoleń na realizację poszczególnych części zadania wynikających z ustawy
Prawo budowlane – prawomocnych zgłoszeń robót budowlanych lub pozwoleń na budowę.
e) Nadzór autorski. Projektant (Wykonawca dokumentacji projektowej) będzie sprawować nadzór autorski
zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Budowlane. Pobyty na budowie będą realizowane w miarę potrzeb
zamawiającego. W kwotę nadzoru wliczone są przejazdy na plac budowy, koszt opracowań zamiennych,
wyjaśniających itp. W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do: • opiniowania
zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez Wykonawcę robót
w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, • wykonywania projektów zamiennych, •
wyjaśniania wykonawcy prac objętych dokumentacją budowlano - wykonawczą wątpliwości powstałych w toku
realizacji robót, • niezwłocznego wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej. Nadzór
autorski będzie sprawowany na etapie realizacji robót budowlanych. Wykonawca uwzględni koszty nadzoru
autorskiego w cenie brutto oferty. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w niniejszym
rozdziale, a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania
niezbędnych uzgodnień oraz decyzji, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach
wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej oceny opracowanej
dokumentacji przez niezależnego projektanta, wyznaczonego przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
Wspólny Słownik Zamówień CPV:
71240000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp ponieważ
wykonywane przez osoby czynności w zakresie realizacji zamówienia nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
IV. ŚRODKI FINANSOWANIA
Zamówienie planowane do współfinansowania z RPOWŚ 2014-2020.
V.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia: 27.12.2019 r. wraz
z uzyskaniem stosownych zezwoleń na realizację inwestycji.
VI. ZLECANIE ROBÓT / USŁUG PODWYKONAWCOM
1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia Podwykonawcom;
2. Wykonawca wskaże w ofercie zamówienie, które zamierza powierzyć do wykonania Podwykonawcom i poda firmy
podwykonawców (o ile są znane na dzień składania ofert).
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VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.

O udzielenie zamówienia (w zależności od części zadania) mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2.1 zdolności technicznej lub zawodowej
a)
Potencjał zawodowy: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie
przewidzianym na realizację zamówienia osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi oraz doświadczeniem
odpowiednim do objęcia funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi kandydatów na stanowisko wymienione
poniżej:

Dla części: IV; V
- min. 1 osoba posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej w
rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo
uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji
zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności
oraz doświadczenie zawodowe: proponowany kandydat opracował min. 1 kompleksową dokumentację
budowlano-wykonawczą dotyczącą instalacji elektrycznych.
b)

Zdolności techniczne:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej 1
usługę, polegającą na opracowaniu dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadań
- części IV montażu monitoringu
- części V montażu instalacji fotowoltaicznej
z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem
dowodów potwierdzających, czy zostały wykonane należycie.
2. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców każdy z nich musi spełniać
warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 1 Ustawy oraz nie może podlegać
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w
rozdz. VII. ust. 1. pkt. 2) – 2.1. lit. a i b niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli Wykonawcy wykażą,
że łącznie spełniają w/w warunki.
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. VII. ust. 1. pkt. 2)
niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. VII. ust. 4 niniejszej SIWZ
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia - załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ (składany wraz z ofertą).
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
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warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
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.
5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,
o którym mowa w rozdz. VII ust. 4, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w rozdz. VII ust. 4.
VII a. PODSTAWY WYKLUCZENIA
1.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP oraz ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1.

2.

3.

Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym przez zamawiającego w rozdz. VII, VII a i VIII niniejszego SIWZ w załączniku nr 2a i 2b do SIWZ – forma
dokumentu oryginał. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa
w rozdz. VIII ust. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie –
forma dokumentu oryginał. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu składa oświadczenie (załącznik 2b), o którym mowa w rozdz. VIII ust. 1 niniejszej SIWZ,
w którym zamieszcza informacje o podwykonawcach – forma dokumentu oryginał.

4.

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 lub kryteriów selekcji składa także oświadczenie (załącznik 2b), o którym mowa w rozdz. VIII ust.
1 niniejszej SIWZ w którym zamieszcza informacje o tych podmiotach oraz załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ
(uwaga – załącznik nr 5 składany wraz z ofertą) – formy dokumentów oryginały.

5.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania potwierdzających:
a) spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,
b) spełnianie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez zamawiającego,
c) brak podstaw wykluczenia.
5.1. Wykonawca na wezwanie zamawiającego winien złożyć następujące dokumenty:
5.1.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiające
wezwie Wykonawcę do złożenia następujących dokumentów:
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a) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, 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 – załącznik nr 7 „Wykaz osób”– forma dokumentu oryginał,
b) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert – załącznik nr 6 „Wykaz usług”– forma dokumentu oryginał, dowody
– oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
5.1.2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu
zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
5.1.3. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były
wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
5.1.4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w pkt. 5.1.2. w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający
pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty.
5.1.4.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 5.1.4. lit. a) składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w pkt. 5.1.4.1. lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
5.1.4.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.
5.1.4.1. lit. a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Dokumenty, o których mowa w pkt. 5.1.4. lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
5.1.4.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.
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6.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, wykonawca przedstawi dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 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. z 2016 r., poz. 1126).
8. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VIII ust. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo
ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7.

IX. UDZIAŁ PODMIOTÓW WYSTEPUJĄCYCH WSPÓLNIE W POSTĘPOWANIU
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Zgodnie z art. 141 ustawy PZP Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 tejże ustawy ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
X.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną w języku polskim, za wyjątkiem oferty, umowy oraz
oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. VIII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w
wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie
formę pisemną.
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy i
nazwą postępowania określoną w SIWZ.
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być
składane na adres: Urząd Miasta i Gminy Działoszyce, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną
winny być kierowane na adres: gmina@dzialoszyce.pl, a faksem na nr (41) 3526900
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę Zamawiający domniema, iż
pismo przesłane faksem na numer podany przez Wykonawcę lub wysłane przez Zamawiającego na adres
mailowy podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z
treścią pisma.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa polowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2
dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie
terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której
udostępniono SIWZ.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdz. X.
ust. 6 niniejszej SIWZ.
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8.
9.

10.
11.

12.
13.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na
stronie internetowej.
Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający
przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian
wynikających ze zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu składania
ofert Zamawiający poinformuje wykonawców i zamieści na stronie internetowej.
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeżeli zostanie wniesione odwołanie wobec treści
ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania z Wykonawcami.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z
Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym
rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w
szczególności na kontakt telefoniczny lub / i osobisty w swojej siedzibie.
XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Wykonawca poda cenę ofertową brutto (cyfrowo i słownie) oraz stawkę i wartość podatku VAT za realizację
2.
3.
4.
5.

przedmiotu zamówienia w formularzu oferty (dla części, której oferta dotyczy)– Załącznik nr 1 do niniejszej
SIWZ. w formularzu oferty – Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.
Stosownie do treści art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje się możliwości dokonywania
zmian postanowień umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi we Wzorze Umowy
Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie pozycje opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. Wszystkie błędy ujawnione w Specyfikacji wykonawca powinien zgłosić zamawiającemu przed
terminem składania ofert.
Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej
5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

6.
7.
8. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany
poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z
PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium:
„ Cena ofertowa” – C;
„Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia” - D
Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
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Kryterium

Cena ofertowa
[C]

Doświadczenie osób
skierowanych do
realizacji zamówienia
[D]

Waga
[%]

Liczba
punktów

60%

60

40%

40

Sposób oceny wg wzoru
Cena najtańszej oferty
C= ----------------------------------------- x 60pkt
Cena badanej oferty
W kryterium oceniane będzie doświadczenie wskazanej w ofercie osoby
skierowanej do realizacji zamówienia posiadającej uprawnienia do
projektowania w branży elektrycznej. Za każdą realizację wymienioną w
formularzu „Oferta” polegającą na wykonaniu dokumentacji budowlanowykonawczej.
Dla części IV instalacji elektrycznych
Dla części V instalacji fotowoltaicznych
Oferta otrzyma punkty zgodnie z poniższym sposobem ich obliczania. W
przypadku gdy Wykonawca wpisze liczbę większą niż 5, otrzyma w tym
kryterium max. ilość punktów tj. 40,0. W przypadku gdy Wykonawca w
formularzu „Oferta” nie wpisze ilości zrealizowanych usług zostanie mu
przyznane 0,0 pkt.
Punktacja w kryterium – doświadczenie projektanta:
0 pkt – za wykonanie 1 projektu
10 pkt – za wykonanie 2 projektów
20 pkt – za wykonanie 3 projektów
30 pkt – za wykonanie 4 projektów
40 pkt – za wykonanie 5 i więcej projektów
W przypadku zmiany projektanta w trakcie realizacji umowy,
zaproponowana osoba będzie musiała wykazać co najmniej tyle realizacji
ile wskazano w ofercie.
Informację należy wskazać w załączniku nr 1b, który należy złożyć
wraz z ofertą.
Nie złożenie wskazanego załącznika, bądź nie wskazanie inwestycji,
na których nabyte zostało doświadczenie skutkowało będzie nie
przyznaniem punktów w niniejszym kryterium oceny ofert

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto
wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
Ocena punktowa w kryterium „Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia” dokonana zostanie na
podstawie podanej przez Wykonawcę informacji w załączniku nr 1b – Wykaz osób do punktacji.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę [C+D]
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria
wyboru.
Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki
sam bilans ceny lub kosztu lub innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z
najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie,
zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez niego określonym ofert
dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy PZP). Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen
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8.

lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach (art. 91 ust. 6 ustawy PZP).
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.

Oferta powinna spełniać wymogi określone w ustawie Pzp oraz w niniejszej siwz. Treść oferty musi odpowiadać
treści siwz.

2.

Oferta, złożona do upływu terminu składania ofert musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik
nr 1 do SIWZ – forma dokumentu oryginał, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego
przedmiotu zamówienia, cenę ofertową, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia,
oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy
bez zastrzeżeń.
2) Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a do SIWZ)
3) Wykaz osób do punktacji (załącznik nr 1b)
4) oświadczenia wymienione w rozdz. VIII. niniejszej SIWZ;
5) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub
innych dokumentów rejestracyjnych przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
6) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo forma dokumentu oryginał lub kopia poświadczona notarialnie.
7) Wykonawca w rozdziale III pkt. 6 formularza oferty oświadczy, czy jest / nie jest mikro / małym / średnim przedsiębiorcą w
rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.) – art. 7.
Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą
i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i
zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę
niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję.
Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
Jeżeli pytanie postawione w formularzu nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać „nie dotyczy”.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z

załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną
dekompletację), oraz zawierała spis treści.
11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:
- zaadresowana na Zamawiającego – Gmina Działoszyce, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce
- opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy
- oznaczona:
Oferta na zamówienie pn.:

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań rewitalizacyjnych wchodzących w skład projektu pn.
„Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II”
Nie otwierać przed 22.11.2019 r. godz. 11:00
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11.1. W przypadku przesyłania ofert pocztą lub kurierem zaleca się złożenie oferty w dwóch kopertach (koperta z ofertą i
koperta kurierska/pocztowa).
11.2. W przypadku błędnego oznaczenia koperty (nieprawidłowe opakowanie) z ofertą lub braku drugiej koperty w
przypadku przesyłania oferty pocztą lub za pośrednictwem kuriera, jeżeli dojdzie do przedterminowego naruszenia
koperty z ofertą, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę. Oferta znajdująca się w przedwcześnie otwartej
kopercie nie będzie brana pod uwagę. Wszelkie związane z tym konsekwencje obciążają Wykonawcę. Wykonawca ma
prawo dostarczyć w terminie przewidzianym na składanie ofert kolejną ofertę w kopercie prawidłowo oznaczonej.
11.3. Poprzez prawidłowe opakowanie oferty, w tym także zamknięcie, należy rozumieć taki sposób zabezpieczenia
treści oferty, który uniemożliwi jakiejkolwiek osobie zapoznanie się przed upływem terminu otwarcia ofert z jakimkolwiek
elementem treści oferty i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę.
12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o
zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Tajemnica przedsiębiorstwa jest rozumiana jako nie ujawniona do wiadomości publicznej informacja
techniczna, technologiczna, handlowa lub organizacyjna przedsiębiorstwa, co do której przedsiębiorca podjął
niezbędne działania w celu zachowania jej poufności – Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli
Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w
oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od
pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego
postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
12.1. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20
października 2005 (sygn. III CZP74/ 05) ich odtajnieniem.
12.2.
Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy
PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/ lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako
tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji
kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj.
w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadzi zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania
zmian, zostaną dołączone do oferty.
14. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie
pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na
kopercie „ WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po
potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert
wycofywanych nie będą otwierane.
15. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs
publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
16. Wykonawcy przedstawią oferty zgodne z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta
powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki, o których mowa w treści
niniejszej Instrukcji. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie wymagane przez
Zamawiającego informacje oraz dane. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem
art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i
obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania
ofert w trybie przewidzianym w rozdz. X niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji
warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
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17. W przypadkach, które nie dotyczą Wykonawcy, w treści oferty należy użyć określenia „nie dotyczy”.
XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul.
Skalbmierskiej 5
w Działoszycach w
sekretariacie – do dnia 22.11.2019 r., do godziny 11:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w
rozdziale XIII SIWZ. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XIV ust. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona wykonawcy.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala narad, w dniu 22.11.2019 r., o godzinie 11:15
Otwarcie ofert jest jawne.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.dzialoszyce.eobip.pl 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.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

XV.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Nie jest wymagane.

XVI.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie
lub na wniosek Zamawiającego, 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.

1.
2.

XVII.

BADANIE I OCENA OFERT

1. Działając zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy PZP zamawiający najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa.
3. Na posiedzeniach niejawnych Komisja Przetargowa poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) 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.
4. Zamawiający poprawi inne omyłki, polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty (np.: omyłki polegające na błędnym wpisaniu nazwy jednostki miary lub ilości lub inne, które
wystąpią w treści oferty złożonej przez Wykonawcę, dostosowując ich treść do odpowiednich dokumentów
wzorcowych zamieszczonych w SIWZ), zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP.
5. Informacja o poprawieniu innej omyłki zostanie przesłana do Wykonawcy, w którego ofercie dokonano
poprawek, który w ciągu 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia może nie zgodzić się na poprawienie innej
omyłki, wówczas jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Zgoda Wykonawcy powinna być wyrażona w formie pisemnej i
przesłana na adres Zamawiającego w ciągu 3 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. W przypadku
nie przesłania w w/w terminie informacji, Zamawiający uzna, że Wykonawca wyraża zgodę na zmianę treści
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oferty poprzez poprawienie innej omyłki jw.
6. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek, np.:
1) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje
się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę
jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;
7. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie – bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące
wyrazów, np.:
1) widoczna mylna pisownia wyrazu,
2) ewidentny błąd gramatyczny,
3) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części.
8. Zamawiający w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy PZP, zwróci się do
Wykonawcy o złożenie 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 ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 847) oraz wpływ pomocy publicznej
udzielonej na podstawie odrębnych przepisów
c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w
miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,
d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska,
e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
9. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
10. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz
ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
11. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert zbada spełnienie przez wezwanego wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu i podstawy wykluczenia.

12. Jeżeli wykonawca będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniesie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w
postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
XVIII.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERT W
CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać
z dokumentów załączonych do oferty.
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

2.

3.
4.
5.

Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
Do umowy wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty:
5.1.
Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi,
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zaangażowanych w usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.
XIX.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Nie jest wymagane.
XX.

WZÓR UMOWY

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego zostały zawarte w Załączniku nr 4 do SIWZ – wzór umowy.
XXI.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Każdemu 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
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowania poniżej kwoty
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

1.

2.

XXII.

WAZNOŚĆ DOKUMENTÓW

1. Przygotowując ofertę Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej SIWZ, ryzyko
złożenia oferty niezgodnej z wymogami zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.
2. Umowę tworzą następujące dokumenty, które dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo
zgodnie z następującą kolejnością:
a) Umowa;
b) Odpowiedzi Zamawiającego na pytania udzielone Wykonawcom dotyczące wyjaśnienia treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
c) SIWZ;
d) Oferta Wykonawcy.
Załączniki:
1.
Formularz oferty
1a
Oświadczenie o podwykonawcach – załącznik nr 1a
1b
Wykaz osób do punktacji – załącznik 1b
2a
Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
2b
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
3.
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
4.
Wzór umowy
4a.
Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich.
5.
Zobowiązanie innego podmiotu
6.
Wykaz usług
7.
Wykaz osób
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FORMULARZ OFERTOWY
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FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1 do SIWZ

OFERTA
Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców
Do
Gmina Działoszyce
ul. Skalbmierska 5
28-440 Działoszyce
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na zamówienie pn.

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań rewitalizacyjnych wchodzących w skład projektu pn.
„Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II”
MY NIŻEJ PODPISANI
...........................................................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
(nazwa, dokładny adres Wykonawcy)

Nr KRS/CEiDG ……………………………… (adres strony internetowej) ………………………………….
Nr NIP …………………………………………….
Nr Regon …………………………………………
I.

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w ogłoszeniu i w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

II.

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową w wysokości brutto (Wypełnić odpowiednią część)

Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na

IV część:
1) Monitoring miasta

………...…..…………….....……………………zł brutto,
(słownie:...........................................................................................................................................................................................)
w tym podatek VAT……………………….% ……………………………..zł
OFEROWANA CENA RYCZAŁTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ
Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej

V część:
1) Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Zdrowia w Działoszycach (dz. nr ewid. 777/4)
.…………..………….....………………zł brutto,
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(słownie:..........................................................................................................................................................................................)
w tym podatek VAT……………………….% ……………………………..zł
OFEROWANA CENA RYCZAŁTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ
III.

OŚWIADCZENIA:

1. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz wzorem umowy i nie
wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
2. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
3. zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy;
4. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem);
5. akceptujemy, iż zaplata za zrealizowane zamówienia następować będzie na zasadach opisanych we wzorze umowy
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz ze wszystkimi
wymaganymi załącznikami;
6. Oświadczam / Oświadczamy, że Wykonawca jest* / nie jest* mikro*/ małym*/średnim* przedsiębiorcą
*niepotrzebne skreślić

IV. ZOBOWIĄZANIA:

1. zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego;
V.

WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować:
nazwa: ............................................................................................................................................................
adres: .............................................................................................................................................................
numer telefonu ............................................................. numer fax ..............................................................
e-mail do kontaktu: .........................................................................................................................................

VI. SPIS TREŚCI:
1. Ofertę niniejszą składamy na .......... kolejno ponumerowanych stronach.
2. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

..................................................................
Data i podpis Wykonawcy/ Wykonawców
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Załącznik nr 1a do SIWZ
...............................................................
Pieczęć adresowa firmy Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
I. *
Oświadczamy, że zakres usług stanowiących przedmiot zamówienia, wykonamy osobiście bez pomocy
podwykonawcy.

Miejsce i data.........................

.............................................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. *
Oświadczamy, że przy realizacji usług stanowiących przedmiot zamówienia będą uczestniczyć następujący
podwykonawcy - wykaz podwykonawców i zakres usług przez nich wykonywanych jest następujący:
Lp.

Nazwa i adres przewidywanego
podwykonawcy

Zakres powierzonych usług

Dla części
zamówienia
[wpisać
numer]

1.
2.
….

Miejsce i data.........................

............................. ................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*) Wykonawca winien wybrać pkt. I lub pkt. II
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Załącznik nr 1b do formularza ofertowego
...................................................................................
(Nazwa i adres Wykonawcy)

...................................., dnia ....................... 2019 r.
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
DO PUNKTACJI
Składany do zadania

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań rewitalizacyjnych wchodzących w skład projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II”

Część IV Monitoring miasta.
Lp.

Nazwisko i imię

Zakres wykonywanych
czynności

Kwalifikacje zawodowe tj.
rodzaj i numer uprawnień budowlanych

Osoby będące w dyspozycji
wykonawcy/oddane do
dyspozycji przez inny
podmiot

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w rozumieniu ustawy
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) lub odpowiadające
im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo
uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania wraz z informacjami na temat jej
kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nią czynności
Nr uprawnień ………………………………………………..

1

Projektant

Posiadający doświadczenie zawodowe ………………………(podać ilość projektów) tj. dokumentacja
budowlano-wykonawcza instalacji elektrycznych – zgodnie z opisem Rozdział VII pkt 1 ppkt 2) 2.1

Własne / oddane do
dyspozycji

Doświadczenie zostało nabyte na następujących inwestycjach:
1. ……………………………………………………….. (nazwa inwestycji)
………………………………………….. (okres realizacji)
……………………………………………(wartość inwestycji)
2. ……………………………………………………….. (nazwa inwestycji)
………………………………………….. (okres realizacji)
……………………………………………(wartość inwestycji)
3. ……………………………………………………….. (nazwa inwestycji)
………………………………………….. (okres realizacji)
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4.

5.

……………………………………………(wartość inwestycji)
……………………………………………………….. (nazwa inwestycji)
………………………………………….. (okres realizacji)
……………………………………………(wartość inwestycji)
……………………………………………………….. (nazwa inwestycji)
………………………………………….. (okres realizacji)
……………………………………………(wartość inwestycji)

Uwaga! oświadczam(my), że osoba wskazana, będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiada uprawnienia wymagane w postawionym warunku w SIWZ i może sprawować
wymienioną funkcję zgodnie z Prawem Budowlanym.
* niepotrzebne skreślić ( jeżeli wykonawca pozostaje w stosunku umowy cywilno prawnej pozostawiamy własne)

Część V Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Zdrowia w Działoszycach (dz. nr ewid. 777/4)
Lp.

Nazwisko i imię

Zakres wykonywanych
czynności

Kwalifikacje zawodowe tj.
rodzaj i numer uprawnień budowlanych

Osoby będące w dyspozycji
wykonawcy/oddane do
dyspozycji przez inny
podmiot

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w rozumieniu ustawy
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) lub odpowiadające
im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo
uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania wraz z informacjami na temat jej
kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nią czynności
Nr uprawnień ………………………………………………..

1

Projektant

Posiadający doświadczenie zawodowe ………………………(podać ilość projektów) tj. dokumentacji
budowlano-wykonawcza instalacji fotowoltaicznych – zgodnie z opisem Rozdział VII pkt 1 ppkt 2) 2.1

Własne / oddane do
dyspozycji

Doświadczenie zostało nabyte na następujących inwestycjach:
1. ……………………………………………………….. (nazwa inwestycji)
………………………………………….. (okres realizacji)
……………………………………………(wartość inwestycji)
2. ……………………………………………………….. (nazwa inwestycji)
………………………………………….. (okres realizacji)
……………………………………………(wartość inwestycji)
3. ……………………………………………………….. (nazwa inwestycji)
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4.

5.

………………………………………….. (okres realizacji)
……………………………………………(wartość inwestycji)
……………………………………………………….. (nazwa inwestycji)
………………………………………….. (okres realizacji)
……………………………………………(wartość inwestycji)
……………………………………………………….. (nazwa inwestycji)
………………………………………….. (okres realizacji)
……………………………………………(wartość inwestycji)

Uwaga! oświadczam(my), że osoba wskazana, będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiada uprawnienia wymagane w postawionym warunku w SIWZ i może sprawować
wymienioną funkcję zgodnie z Prawem Budowlanym.
* niepotrzebne skreślić ( jeżeli wykonawca pozostaje w stosunku umowy cywilno prawnej pozostawiamy własne)

Miejsce i data................................

............................................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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OŚWIADCZENIA
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Załącznik nr 2a do SIWZ
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
Wykonawca:
………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie dokumentacji technicznej dla

zadań rewitalizacyjnych wchodzących w skład projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce –
etap II”.
prowadzonego przez Gminę Działoszyce oświadczam, co następuje:

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (Rozdział VII SIWZ).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

2. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w
Rozdziale

VII

SIWZ,

polegam

na

zasobach

następującego/ych

podmiotu/ów:

……………………………………………………………………….……………………………………………………………………
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……………………………….…………………………………….., w następującym zakresie:

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i
określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w
błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 2b do SIWZ
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Wykonawca:
………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie dokumentacji technicznej dla

zadań rewitalizacyjnych wchodzących w skład projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta
Działoszyce – etap II”
prowadzonego przez Gminę Działoszyce, oświadczam, co następuje:

I.

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie
ww. przepisu]

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp .
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………….
ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20
lub art. 24 ust. 5 pkt 1 - ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24
ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………..
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

26

II.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,
tj.:

……………………………………………….…………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,

że

następujący/e

podmiot/y,

będący/e

podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

IV. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w
błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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POZOSTAŁE DOKUMENTY
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Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu niniejsze oświadczenie
Załącznik nr 3 do SIWZ
OŚWIADCZENIEO PRZYNALEŻNOŚCI / BRAKU PRZYNALEZNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP
Składając ofertę w postępowaniu pn.: Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań rewitalizacyjnych
wchodzących w skład projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II”
OŚWIADCZAM / OŚWIADCZAMY, że
*1) nie należę/nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp
z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu
*2) należę/ należymy do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp z Wykonawcą

……………………………………………………………………………………………………..……………,
(podać nazwę i adres Wykonawcy)

który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu i przedstawiam następujące dowody potwierdzające, że powiązania z w/w
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

*niewłaściwe skreślić
………………………………

……………………………………………………….

Pieczęć Wykonawcy

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załączniki składane na potwierdzenie spełnienia
warunków udziału w postępowaniu:
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Załącznik nr 5 do SIWZ
PISEMNE ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
......................................................
(miejscowość i data)
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Działoszyce
ul. Skalbmierska 5
28-440 Działoszyce
PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY
................................................................................................................................................................
(nazwa i adres podmiotu udostępniającego, którego dotyczy niniejsza informacja)
Niniejszym, mając prawo i zdolność do reprezentowania i kierowania w/w firmą
zobowiązuję się do udostępnienia firmie ..............................................................................................
(nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę)
niezbędnych zasobów tj.:
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
[należy podać:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu (zdolności techniczne, zdolności zawodowe,
sytuacja finansowa lub ekonomiczna) ,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia]
na potrzeby wykonania zamówienia: Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań
rewitalizacyjnych wchodzących w skład projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce –
etap II”
.....................................................................
Podpisano - Podmiot udostępniający1
(imię, nazwisko i podpis)
1.- uwaga – załącznik nr 5 składany wraz z ofertą
2-uwaga: Jeśli osoba wypełniająca niniejszy załącznik występuje tylko w swoim imieniu, wpisuje swoje imię i
nazwisko oraz podpisuje się pod zobowiązaniem. W imieniu podmiotów gospodarczych udostępniających
niezbędne zasoby do wykonania niniejszego zamówienia zobowiązanie wypełniają osoby umocowane
prawnie mające prawo występowania w imieniu tego podmiotu.
Załącznik wypełniają ci Wykonawcy, którzy będą wykorzystywać przy wykonywaniu niniejszego
zamówienia niezbędne zasoby innych podmiotów.
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Załącznik nr 6 do SIWZ
.............................................................
pieczęć Wykonawcy/Wykonawców

Wykaz usług
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań rewitalizacyjnych wchodzących w skład projektu
pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II”
Oświadczam/my, że zrealizowałem/zrealizowaliśmy następujące zamówienia

Wykonawca
Nazwa
usług*
Zamawiającego

1

Wartość
zamówienia
Wykonanego
przez
Wykonawcę

2

3

Miejsce wykonania
usług
(opis ma
jednoznacznie
potwierdzać
spełnienie warunku
udziału w
postępowaniu)
4

Czas realizacji

Początek
Zakończenie
(miesiąc, rok) (miesiąc, rok)
5

6

* Wypełnić w przypadku, gdy Wykonawca polega na doświadczeniu innych podmiotów oraz załączyć pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji zasobu (na Załączniku nr 5 do SIWZ).

załączam dokumenty potwierdzające (poświadczenia), że usługi o których mowa powyżej zostały wykonane
należycie (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem)
......................................,dnia.....................

................................................................
(podpis Wykonawcy / Wykonawców)
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Załącznik nr 7 do SIWZ
.............................................................
pieczęć Wykonawcy/Wykonawców
WYKAZ OSÓB
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań rewitalizacyjnych wchodzących w skład projektu
pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II”
Oświadczam/my, że zamówienie zrealizuję/zrealizujemy przy pomocy następujących osób:

L.p.

1

Imię i Nazwisko

Rola w realizacji
zamówienia

2

3

Informacje na temat kwalifikacji Informacja o podstawie do
zawodowych, doświadczenia i
dysponowania osobą
wykształcenia
(opis kwalifikacji musi zawierać
informacje pozwalające
będzie
dysponuje
jednoznacznie stwierdzić, że
dysponował
Wykonawca spełnia warunek udziału
w postępowaniu)

4

5

6

W kolumnie 5 lub 6 należy wpisać wyrażenie „TAK”
W przypadku wpisania wyrażenia „TAK” w kolumnie 5 należy podać, czy dana osoba jest zatrudniona na
podstawie stosunku pracy czy stosunku cywilnoprawnego (umowa zlecenie, umowa o dzieło).
W przypadku wpisania wyrażenia „TAK” w kolumnie 6, Wykonawca zobowiązany jest załączyć pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji wymienionych w wykazie osób na okres
wykonywania zamówienia (na Załączniku nr 5 do SIWZ) .

......................................,dnia.....................

................................................................
(podpis Wykonawcy / Wykonawców)
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