Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ)
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
modernizacja pokrycia dachu Hali Sportowej im. A. Grubby – OSIR w Starogardzie
Gdańskim przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art. 39 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych (dalej Ustawy) o wartości szacunkowej poniżej 5.548.000 euro

1. Nazwa i adres Zamawiającego.
Ośrodek Sportu i Rekreacji
z siedzibą w Starogardzie Gd.,
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1,
tel. 533 236 148
2. Opis przedmiotu zamówienia.
2.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane oznaczone tytułem: modernizacja
pokrycia dachu Hali Sportowej im. A. Grubby – OSIR w Starogardzie Gdańskim przy ul.
Olimpijczyków Starogardzkich 1.
2.2. Zamówienie jest dofinansowane ze środków UE w ramach programu: Nie
2.3. W ramach przebudowy do wykonania są przede wszystkim następujące prace
budowlane:
- modernizacja pokrycia dachu z blachy falistej budynku hali sportowej poprzez ocieplenie i
pokrycie warstwą papy.
Główny CPV: 45261210-9
Dodatkowy CPV: 45261410-1
2.4. Szczegółowy zakres robót przedstawiony jest w opisie technicznym będącym
załącznikiem nr 3 do SIWZ.
UWAGA!
a) Załączone przedmiary mają jedynie charakter pomocniczy i orientacyjny, natomiast
podstawą dla sporządzenia indywidualnej kalkulacji ceny oferty jest załączony opis
techniczny.
b) Wszelkie wskazania konkretnych producentów, poprzez podanie nazw firm, znaków
towarowych, opisów, określone w dokumentacji przekazanej Wykonawcom wraz z
SIWZ, należy traktować jako przykład na określenie podstawowych, minimalnych
wymagań, parametrów i oczekiwań Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu
zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych,
pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i
eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji, z zastrzeżeniem zapisów
dotyczących ponownego wykorzystania materiałów, urządzeń do odrestaurowania.

Wykonawca może zastosować rozwiązania zamienne zaakceptowane przez projektanta i
inspektora nadzoru.
2.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
2.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
2.7. Zamawiający zastrzega wykonanie kluczowych części zadania jako zakazanego do
powierzenia podwykonawcom.
2.8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu
umowy zatrudniał na podstawie świadczących pracę związaną z wykonywaniem czynności
niezbędnych do realizacji zamówienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy z wyłączeniem
kadry kierowniczej, inżynierów i pracowników administracji. Powyższy warunek zostanie
spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub oddelegowanie
do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy pracowników,
jak również poprzez zawarcie umowy o pracę tymczasową na podstawie ustawy z dnia 9 lipca
2003 r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 ze zm.). Rodzaj
czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to
wykonywanie robót dekarskich na wysokości.

2.9. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w punkcie 2.8. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
2.10. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w terminie 5 dni
wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.8. czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem
liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczególności1 adresów, nr PESEL
pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika
powinny być możliwe do zidentyfikowania.
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2.11. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.8. czynności
zamawiający przewiduje sankcje określone we wzorze umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie
żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie
jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.8. czynności.
2.12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.
2.13. Mając na uwadze, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do
dokumentów wskazanych w art. 30 ust. 4 Ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym
przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi
lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
2.14. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6
lub 7 Ustawy polegające na robotach konstrukcyjnych, dekarskich.
1

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji.
Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów 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 oraz przepisów Ustawy Prawo
zamówień publicznych.

3. Termin wykonania zamówienia, gwarancja, rozliczenia.
3.1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 31.10.2019 r.
3.2. Zamawiający wymaga zaoferowania 15 dniowego terminu płatności na 92 % wartości
zamówienia brutto i 60-dniowego na pozostałe 8 %.
3.3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 60 miesięcy.
3.4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, określone przez Zamawiającego, dotyczące:
4.1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Dla wykazania spełniania warunku wymagane jest
posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej
100 000,00 zł. W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek można spełnić łącznie.
4.2. Zdolności technicznej lub zawodowej. Dla wykazania spełniania warunku wymagane
jest:
a) wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 2 robót budowlanych za kwotę min.
100 000,00 zł każda, w zakresie remontu, przebudowy lub rozbudowy dachu. W
przypadku oferty wspólnej Wykonawców warunek można spełniać łącznie według zasady
1+1;
b) Dysponowanie niżej wymienionymi osobami, skierowanymi przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego:
•

kierownika budowy - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, pozwalające na
pełnienie samodzielnej funkcji kierownika budowy do realizacji zadania objętego
niniejszym zamówieniem lub inne odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub zagraniczne uprawnienia
uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272), który posiada doświadczenie w pełnieniu
funkcji kierownika budowy na 2 zadaniach inwestycyjnych za kwotę min. 100 000,00 zł
każda, w zakresie remontu, przebudowy lub rozbudowy dachu;

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
5.1. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenia, aktualne na dzień składania ofert,
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.

5.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5
pkt 1 Ustawy.
5.3. Wykonawca, który bierze udział samodzielnie lecz powołuje się na zasoby innych
podmiotów, w celu potwierdzenia, że nie istnieją wobec nich podstawy wykluczenia oraz
spełniają (w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby) warunki udziału w postępowaniu,
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu.
5.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw Wykluczenia.
5.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych
podmiotów.
5.6. Wykonawca, w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego informacji dotyczących:
•

kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

•

firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

•

ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

5.7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, tj:
a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i

podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami;
d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
5.8.Jeżeli wykonawca ma
Rzeczypospolitej Polskiej:

siedzibę

lub

miejsce

zamieszkania

poza

terytorium

a) Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 5.7. lit d) - składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) 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 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.
5.9.W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
•

zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

•

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;

•

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

•

czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształceń i kwalifikacji zawodowych lub

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
5.10.Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy), przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 5.7. lit d).
5.11. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia - dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na
których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
5.12. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia - inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 5.7.,
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5.13. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu,
a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
5.14. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności , o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, jeżeli
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz.
352).

6. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami.
6.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania
Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający
lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mailem,
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6.2. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w powyższy sposób jest:
Iwona Trocha – osir@osir.com.pl,
6.3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail podany
przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznane się Wykonawcy
z jego treścią.

7. Wyjaśnienia treści SIWZ.

7.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
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
SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek wpłynął po upływie terminu składania
wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na
bieg terminu składania wniosku.
7.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym
przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania a także zamieszcza na stronie internetowej.
7.3. Zamawiający nie planuje zwołania zebrania wszystkich wykonawców.

8. Wadium/termin związania ofertą.
8.1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 7 000,00 zł.
8.2. Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w sposób stosowny do
jego formy. Wadium ma być wniesione w pieniądzu.
8.3. Wpłata wadium ma być dokonana przelewem na rachunek banku rachunek 95 8340 0001
2002 3010 6817 0001 z tytułem przelewu „wadium - przetarg: „modernizacja pokrycia dachu Hali
Sportowej im. A. Grubby – OSIR w Starogardzie Gdańskim przy ul.Olimpijczyków
Starogardzkich 1”
8.5.Wadium w zakresie zabezpieczenia zawarcia umowy musi uwzględniać wszystkie
okoliczności jego zatrzymania przez Zamawiającego, wymienione w art. 46 ust. 4a i ust. 5
Ustawy i zabezpieczać ofertę przez cały okres związania nią tj. 40 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się od upływu terminu składania ofert. Oferty Wykonawców,
którzy nie wnieśli wadium odpowiadającego powyższym wymaganiom zostaną odrzucone.
8.6.Zamawiający zwróci 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 Ustawy.
8.7.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający
zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
8.8.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego.
8.9.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

9. Opis sposobu przygotowania ofert.
9.1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim.
9.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
9.3. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie tego postępowania
są jawne z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (D.U. z
2018 r., poz. 1637), które to informacje, na podstawie zastrzeżenia zawartego w ofercie, nie
będą udostępnione innym osobom. W związku z tym, wykonawca dokonujący zastrzeżenia o
nieujawnianiu zawartych w złożonej ofercie informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorcy, zapakuje strony oferty z taką zawartością do odrębnej koperty, którą oznaczy
sformułowaniem – „tajemnica przedsiębiorcy”. W sytuacji, gdy informacje zastrzeżone nie
stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu wskazanych przepisów, Zamawiający
uzna ich zastrzeżenie za bezskuteczne o czym poinformuje Wykonawcę. Wykonawca nie
może zastrzec w szczególności informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia
i warunków płatności.
9.4. Wszystkie stronice oferty oraz wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany
powinny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę. Zaleca się ponumerowanie
wszystkich stron oferty, w tym stron zamieszczonych w kopercie zawierającej informacje
chronione przez wykonawcę, zachowując ciągłość numeracji.
9.5. Oferta musi zawierać informacje, których zakres Zamawiający określił w załączonym
Formularzu

„Oferty”.

Zaleca

się

zastosowanie

formularza

przygotowanego

przez

Zamawiającego (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz wymienionych w nim załączników. Ofertę
należy zamieścić w zamkniętej kopercie z naniesionymi oznaczeniami:
Oferta na zadanie pn.: “ modernizacja pokrycia dachu Hali Sportowej im. A. Grubby – OSIR
w Starogardzie Gdańskim przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1” nie otwierać przed
12 sierpnia 2019 r. godz.11.00
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z powyższym opisem ponosi wykonawca.
9.6. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnioną do zaciągania zobowiązań w
imieniu Wykonawcy bądź przez ustanowionego przez nią/nie pełnomocnika/ów. Wykonawcy
składający ofertę wspólną są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Pełnomocnictwo
może dotyczyć zarówno reprezentowania wszystkich Wykonawców składających wspólną
ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i podpisania w ich imieniu
umowy o

zamówienie

publiczne.

Jeżeli

pełnomocnictwo

upoważnia

jedynie

do

reprezentowania Wykonawców w postępowaniu, to przed podpisaniem umowy z

Zamawiającym wymagane będzie złożenie umowy, w której określone będą prawa i
obowiązki poszczególnych wykonawców. Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika
(w tym zakres jego umocowania), a także wskazywać wszystkich wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby
Wykonawców składających wspólną ofertę uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego
imieniu. Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym punkcie musi zostać złożone wraz z
ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Korespondencja z
Zamawiającym oraz rozliczenia z wykonawcami dokonywane będą przez pełnomocnika
wskazanego pełnomocnictwem.
9.7. Podmiot składający ofertę jako uczestnik konsorcjum i jednocześnie składający ofertę
samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany jako składający
dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z Jego udziałem zostaną odrzucone.
9.8. Zasady podpisywania oferty dotyczą wszystkich jej dokumentów (informacji, wykazów,
oświadczeń) oraz potwierdzania za zgodność z oryginałem składanych kopii.
10. Miejsce i termin składania ofert, otwarcie ofert.
10.1.Oferty

należy

składać

w

siedzibie

Zamawiającego

przy

ul.Olimpijczyków

Starogardzkich 1 w sekretariacie w terminie do dnia 12 sierpnia 2019 r. do godz. 11:00
10.2.Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 12 sierpnia 2019 r. o godz.
11:30 w sali konferencyjnej. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert,
zmienić lub wycofać swoją ofertę. Skuteczna zmiana lub wycofanie oferty wymaga
powiadomienia Zamawiającego, w formie pisemnej, o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu
oferty przygotowanego i oznaczonego w sposób określony w punkcie 9 SIWZ, z dodatkowym
oznaczeniem koperty określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
10.4.Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone niezwłocznie.
11. Sposób obliczenia ceny.
11.1.Cena ma charakter ryczałtowy. Wykonawca obliczy cenę w oparciu o opis przedmiotu
zamówienia zawarty w SIWZ i jej załącznikach, uwzględniając koszty wszystkich wymagań
i okoliczności wpływających na cenę.
11.2.Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszelkie stosowane przez wykonawcę zniżki,
opusty, rabaty itp. oraz obowiązującą w tym przedmiocie stawkę VAT.
11.3.Kształtując cenę należy mieć na uwadze, że:

a) zakres prac, który jest podstawą do określenia tej ceny musi być zgodny z niniejszą SIWZ
wraz z załącznikami, Uwaga! Opis techniczny stanowi tylko element pomocniczy do
ewentualnego wykorzystania przy obliczaniu ceny oferty. Wykonawca na własne ryzyko
może je wykorzystać do obliczenia ceny oferty. Ewentualne błędy w załączonych
przedmiarach robót, np. pominięcie niektórych robót lub zaniżenie ich ilości, nie będą
podstawą do żądania przez Wykonawcę dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotowego
zamówienia. W przypadku rozbieżności w rzeczywistej ilości i rodzaju wykonanych robót w
stosunku do przyjętych w kosztorysie ofertowym w żaden sposób nie wpływa to na zmianę
wynagrodzenia,
b) cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające ze SIWZ
wraz z załącznikami, jak również nie ujęte w niej, a niezbędne do wykonania zadania m.in.:
•

inne koszty wyżej nie wymienione, wynikające z warunków zawartej umowy, SIWZ oraz
obowiązków określonych dla Wykonawcy;

c) niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie będą
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia wskazanego w ofercie,
d) Zamawiający informuje, że wszyscy zainteresowani Wykonawcy powinni dokonać wizji
lokalnej miejsca wykonywanych robót.
e) cenę obliczoną zgodnie z powyższym opisem Wykonawca wpisze w stosownym punkcie
formularza oferty,

12. Kryteria i ocena ofert.
12.1.Opis kryteriów oceny ofert:
• Cena – 60%;
• Gwarancja - 40%
12.2.(C) Kryterium cena będzie oceniane według następującego wzoru

C min
C = ---------- x 60 pkt
Cb
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena,
C min - najniższa cena brutto spośród wszystkich rozpatrywanych ofert,
C b - cena badanej oferty brutto

12.3. (G) Kryterium gwarancja będzie oceniane według następującego wzoru:

Gb
G = ----------- x 40 pkt
G max
gdzie:
G - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium gwarancja,
G max - najdłuższy oferowany okres gwarancji
G b - okres gwarancji oferty badanej
UWAGA:
•

Okres gwarancji należy podać w miesiącach w formularzu ofertowym (zał. nr 2 do
SIWZ). Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na
miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy;

•

MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na roboty budowlane
wynosi 72 miesięcy. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany
okres gwarancji na roboty budowlane, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodną z
SIWZ. Jeśli wykonawca nie poda okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że
Wykonawca oferuje minimalny wymagany okres gwarancji;

•

MAKSYMALNY okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert wynosi 120 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 120 miesięcy do oceny ofert
zostanie przyjęty okres 120 miesięcy. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy
okres (120 miesięcy) otrzymuje maksymalna liczbę punktów w ramach kryterium
gwarancja.

Łączna liczba punktów zostanie obliczona jako suma uzyskanych punktów w w/w kryteriach,
zgodnie z poniższym wzorem: P = C + G gdzie: C – liczba punktów przyznana danej ofercie
w kryterium cena G – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium gwarancja P –
łączna liczba punktów uzyskana w kryteriach
12.4. Zamawiający, zgodnie z art. 24a Ustawy, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a
następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
12.5. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania
Zamawiającego oraz uzyska największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu.
12.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12.7. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, wskazując (rodzaj) towar lub usługi,

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku – informację należy złożyć w druku oferty.
13. Zabezpieczenie należytego wykonania.
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia tytułem należytego wykonania.
14. Istotne zmiany w umowie.
14.1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień w
zawartej umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy w następującym zakresie:
a) Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
•

w przypadku opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu placu budowy,

•

w przypadku braków lub wad dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy,
o ile Zamawiający zobowiązany jest do przekazania takich dokumentów wykonawcy,

•

opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych,

•

zawieszenia robót przez Zamawiającego

•

przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada wykonawca,

•

zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny do dostosowania się wykonawcy do
takiej zmiany,

•

w przypadku wykonywania zamówień dodatkowych, których realizacja ma wpływ na
termin wykonania zamówienia podstawowego - o czas ich realizacji,

•

w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych (np. niskich temperatur poniżej
norm dla wykonywania tych robót).

b) Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących
przypadkach:
• zmiana stawki urzędowej podatku VAT,
• rezygnacji z części robót, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji
przedmiotu umowy – o wartość niewykonanych robót.

14.2. Inne zmiany:
a) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego,
b) powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy,
c) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji robót. Jeżeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał
się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,
że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia
d) w zakresie kolejności i terminów wykonywania robót wskazanych w harmonogramie,
e) w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany
obowiązujących przepisów prawa,
14.3. Warunki zmian:
a) inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego,
b) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacji przedmiotu umowy, obniżenie kosztów,
zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót,
c) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
15. Formalności dotyczące podpisania umowy
15.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty środkami komunikacji
elektronicznej.
15.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie
krótszym od powyższego, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.
15.3. W celu zawarcia umowy wykonawca, którego ofertę wybrano, potwierdzi wyznaczone
przez zamawiającego - termin i miejsce zawarcia umowy. Osoby występujące po stronie
wykonawcy wykażą swoje uprawnienie do podpisania umowy w jego imieniu.
15.4. 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, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy.

16. Środki ochrony prawnej
16.1. Wykonawcy przysługuje odwołanie 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.
16.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
16.3. 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.
16.4. Odwołanie wnosi się:
a) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej,

b) w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
16.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej.
16.6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
16.7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7
dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi.
17. Klauzula informacyjna
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, zwane dalej RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Starogardzie Gdańskim z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Olimpijczyków
Starogardzkich 1, numer telefonu: 533 236 148, adres e-mail: osir@osir.com.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej ustawa Pzp.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r., w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. 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 ;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
6. 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.
7. 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.
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, oraz nie podlegają one profilowaniu.
9. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione:
a) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom
związanym z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim
umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych,
np. firmy
informatyczne, kancelarie radców prawnych, zleceniobiorcom;
b) wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne;
c) ograniczenie dostępu do Państwa danych, może wystąpić jedynie w
szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności
zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.
10. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa
dane mogą być przekazywane do państw spoza EOG z zastrzeżeniem, o którym
mowa w punkcie 9 lit. c.
11. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można
skontaktować się drogą elektroniczną: iod.jednostki@um.starogard.pl

Załączniki:
Nr 1 – projekt umowy
Nr 2 – oferta
Nr 3 – opis techniczny

Sporządzono:
26.07.2019 r.

