SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego
na
„Przebudowa kotłowni wraz z przyłączami w budynkach użyteczności publicznej”

Znak Sprawy: ZP.271.03.17

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Zatwierdził:

Data: 07.07.2017
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I.

Dane Zamawiającego

Nazwa Zamawiającego :
REGON
NIP
Miejscowość
Adres

Gmina Horyniec-Zdrój
650900677
793 15 06 484
Horyniec-Zdrój
37-620 Horyniec-Zdrój Al. Przyjaźni 5
pow. lubaczowski

Strona internetowa:
Godziny urzędowania
tel. / fax
e-mail:

www.horyniec-zdroj.pl
Poniedziałek – Piątek 7 30 - 1530
16 63 13 455
ug@horyniec-zdroj.pl

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Gmina Horyniec-Zdrój
37-620 Horyniec-Zdrój
Al. Przyjaźni 5

II. Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm.).
Podstawa prawna: art.10 ust.1, art.39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm.).

III. Opis przedmiotu zamówienia
3. Przedmiot zamówienia obejmuje
Przebudowę kotłowni wraz z wymianą pieca z olejowego na gazowe w budynkach Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum, Pijalni Wody i Amfiteatru oraz budynku Urzędu Gminy i Biblioteki.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi
określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego.
Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe lub patenty
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości
zaoferowania sprzętu i usług o nie gorszych parametrach technicznych i konfiguracjach
(spełniających minimalne wymagania określone w SIWZ).
Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:
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45331110-0 – Instalowanie kotłów
45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45000000-7 – Roboty Budowlane

Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót.
Wykonywanie robót, odbiory częściowe oraz organizację (BHP, ppoż, oraz koordynacja
w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne
normy i przepisy.
Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy wymaga aby przez cały okres realizacji
robót wykonawca zatrudniał na umowę o pracę minimum 3 pracowników bezpośrednio
związanych z wykonywaniem robót dla przedmiotowego zadania.

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
V. Termin wykonania zamówienia
Ustala się termin wykonania zamówienia wszystkich części zamówienia na 30 września 2017 r.

VI. Informacja o podwykonawcach
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom. Informacji należy udzielić na formularzu
ofertowym.
2. W przypadku, gdy Wykonawca nie powierza wykonania żadnej części zamówienia
podwykonawcom, należy zamieścić informację „nie dotyczy”.
3. Brak oświadczenia Wykonawcy na formularzu ofertowym oznacza jego rezygnację z
powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom.

VII. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

VIII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
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IX. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
X. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej
XI. Zamawiający nie określa w opisie zamówienia wymagań określonych w art. 29
ust. 4 ustawy.
XII . Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków
1. Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:
a. zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i
warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ,
b. złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.
2. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą
oświadczenia a wskazany wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni od
wezwania, przedłoży wymagane w SIWZ dokumenty w zakresie:
a. spełniania warunków udziału w postępowaniu
b. braku podstaw wykluczenia
c. potwierdzenia spełnienia warunków przedmiotowych
3. Oświadczenia o którym mowa w pkt. XII. 2 należy złożyć na wzorach załącznikach do
SIWZ, załącznik nr 3 w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, załącznik nr 4 przesłanek wykluczenia z postępowania.
4. Zamawiający dopuszcza zamiast załączników o których mowa powyżej złożenie
oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia –dalej
JEDZ, jeżeli będzie zawierało pełne dane informacyjne o wykonawcy (część II określona
JEDZ)oraz pełne informacje w zakresie wymaganym niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Informacje zawarte w JEDZ lub oświadczeni ach wykonawcy
stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.

5. Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że:
a) akceptuje oświadczenia własne Wykonawcy na załącznikach SIWZ lub w postaci
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia według Rozporządzenia
wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia stycznia 2016 r. ustanawiającego
standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (Dz. Urz.
UE L 3/16)
b) w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się w składanym oświadczeniu na dostępność
dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich
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Unii Europejskiej, Wykonawca powinien wskazać te bazy danych, aby Zamawiający
mógł zapoznać się z dokumentami;
c) w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące w
posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca powinien wnioskować aby Zamawiający
uwzględnił te dokumenty;
d) Zamawiający zastrzega, iż na dowolnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego może wezwać Wykonawców w trybie art. 26 ust. 2f ustawy do
przedłożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, jeżeli jest to
niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania.
e) Ponadto Zamawiający informuje, iż na stronie Urzędu Zamówień Publicznych dostępna

jest Instrukcja Wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, z którą
zaleca się zapoznać pod adresem
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0018/31392/Informator_nr_1_2016.pdf

f) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje
o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w art. 25a pkt 1 ustawy Pzp
g) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity
dokument lub oświadczenie 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.
h) Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje
zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
i) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw
wykluczenia z postępowania, 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).
j) Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego oraz
brak podstaw wykluczenia.
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k) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego
podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, o dodatkowe informacje lub
dokumenty w tym zakresie.
l) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w § 5 i § 7 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu) Rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te
mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 –dalej Rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r.) w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty.
m) W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w § 5 i § 7 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
wykonawcy z udziału w postępowaniu) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r., które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności
oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art.
97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w
art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o
ile są one aktualne.
n) 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.

o) w odniesieniu do Wykonawcy który w świetle przesłanek określonych w art.24 ust. 1
pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy podlega wykluczeniu, Zamawiający dopuszcza
(samooczyszczenie) self –cleaning. W sytuacji zaistnienia podstaw wykluczenia
Wykonawcy z postępowania -istnieje możliwość przedstawienia przez tego
Wykonawcę dowodów na to, że podjął środki wystarczające do wykazania jego
rzetelności w tym, że:
- naprawił szkodę lub zadośćuczynił za doznaną krzywdę,
- podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do
zapobiegania kolejnym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu; w takim
przypadku Zamawiający rozpatrzy dowody wskazane wyżej i dokona ich oceny w świetle
przesłanek wykluczenia Wykonawcy.
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Zapisów zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
p) Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym dokumencie
odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie
dokumentów, w szczególności o których mowa w pkt XII.4.a, zamawiający może
odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem
spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub
odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega
na zasadach określonych w art. 22a ustawy w jednolitym dokumencie.

6. Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
oraz braku podstaw do wykluczenia;
a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. XII.3.
–Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.
b. zdolności technicznej lub zawodowej
B.1 Wykonanych robót
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz 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;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
dwie roboty o podobnym do przedmiotu zamówienia charakterze (tj. pojedyncze zlecenie
obejmujące roboty budowlane na budowę, rozbudowę lub przebudowę zawierającą roboty
związane z wymiana lub instalacją pieca gazowego wraz z instalacja wewnętrzną) o wartości
minimum: 150 tys zł brutto każda
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane
w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
B.2 Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego
7

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w
osobami:
Kierownikiem budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, oraz minimum 3 osoby
zatrudnione przez cały okres realizacji inwestycji w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o
pracę, którzy bezpośrednio będą związani z wykonywanymi robotami (pracownicy fizyczni
oraz operatorzy używanego sprzętu).
Do oferty w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że
zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby
samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z
art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu
zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu
samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu
zawodowego.
c. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Na potwierdzenie należy złożyć: potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - to jest wykonywaniem
robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż: 200 tys zł

7. Informacje dodatkowe
a. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
b. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
c. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował tymi zasobami w stopniu
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
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łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
c.1zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
c.2sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
c.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
c.4 czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
c.5Wykonawcy, który polega na zasobach innych podmiotów składa na wezwanie
Zamawiającego dokumenty o których mowa w pkt. XII.4.w odniesieniu do tych
podmiotów.
8. Braku podstaw wykluczenia
8.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, wykonawca złoży oświadczenie o braku
podstaw wykluczenia oraz przedłoży na potwierdzenie następujące dokumenty;
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust. 5 pkt.1 ustawy
8.2 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. XII. 4.a,
składa odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
c) Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. a) powinny być wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a w pkt. b) powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
d)Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju,
w którym miejsce za mieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, wskazane nie
wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. a) i b) , zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do
jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed
właściwym -ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tych osób -organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego. Przepis pkt c) stosuje się odpowiednio.
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8.3 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach
złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art.
24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
9. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze
(konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy
Prawo zamówień publicznych, w tym:
a. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo
do reprezentowania postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym
niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w
celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w
sposób umożliwiający ich identyfikację.
b. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki
podmiotowe o których mowa w pkt. XII.3 do 7, podlegają sumowaniu.
c. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia w pkt. XII. 8 wymagane jest załączenie do oferty dokumentów dla
każdego konsorcjanta oddzielnie.
10. Zamawiający dokona wstępnej oceny spełnienia wymaganych warunków Wykonawcy
którego oferta została najwyżej oceniona na podstawie załączonych oświadczeń.
Następnie w wyznaczonym terminie wezwie tego wykonawcę, do złożenia
dokumentów potwierdzających informacje w złożonym oświadczeniu.
11. Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w
walucie obcej to zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na
dzień którego określona wartość się odnosi (np. zakończenie realizacji robót)

XIII. Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach
określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dodatkowe wymagania od Wykonawców.
1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części robót innej firmie
(podwykonawcy) jest zobowiązany do:
a. określenia w złożonej ofercie (na formularzu oferty –załącznik do SIWZ) informacji jaka
część przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez podwykonawców z podaniem
jego danych jeżeli są znane
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b. wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za pośrednictwem podwykonawców i
dalszych podwykonawców Zamawiający ureguluje na zasadach określonych w
umowie.
c. przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art.
143b do 143d ustawy PZP
d. zgłoszenie podwykonawcy na którego zasoby wykonawca się powołuje zobowiązuje
wykonawcę aby ten wraz ze złożoną ofertą złożył oświadczenia i na wezwanie
zamawiającego dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy (oświadczenia i dokumenty są składane na zasadach określony w SIWZ
jak dla wykonawcy)
e. dla podwykonawców zgłoszonych w trakcie realizacji zamówienia, zapisy pkt. XIII.1.d
stosuje się odpowiednio.
f. jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
g. powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia

XIV. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1. W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą pisemnie lub faksem.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane pisemnie lub faksem
uważane będą za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem
określonego terminu.
3. Zamawiający udzielać będzie wyjaśnień do treści SIWZ niezwłocznie zgodnie z zasadami
określonymi w art. 38 ustawy.
4. Osoby upoważnione do kontaktów: Piotr Wojtyszyn – 16 632 54 66, e-mail
sekretarz@horyniec-zdroj.pl

XV. Wymagania dotyczące wadium
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, wysokość wniesionego
przez niego wadium powinna być równa sumie wysokości wadium wymaganego dla tych części,
na które Wykonawca składa ofertę.
2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
a. pieniądzu;
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
– kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
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c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 nr 42 poz. 275 z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Urząd
Gminy Horyniec-Zdrój Bank Spółdzielczy w Lubaczowie Oddział w Horyńcu
Nr 32 9101 1039 2002 2500 1195 0003 z nr postępowania tj ZP.3410.3.17
4. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
5. Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona jako zabezpieczenie
wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod
rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania.

XVI. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty składania ofert.

XVII. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Przygotowanie oferty:
a) oferta musi być sporządzona w języku polskim (dopuszcza się język angielski dla
dokumentów wskazanych w rozdziale XII pkt. 8 warunkiem, że dla danego
dokumentu tak postanowiono w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ), pismem czytelnym,
b) koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę,
c) wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę,
d) oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem
rejestracyjnym lub innym właściwym umocowaniem prawnym, które należy
dołączyć do oferty (jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, należy załączyć
pełnomocnictwo),
e) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i
załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji:
▪ Wypełniony formularz oferty – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do
SIWZ;
▪ Wypełniony kosztorys ofertowy – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9
do SIWZ;
▪ Oświadczenia o których mowa w rozdziale XII.3 (zał 3 i 4 do SIWZ)
▪ Oryginał wniesienia wadium jeżeli zabezpieczenie wadialne zostało
wniesione w formie niepieniężnej
▪ Pełnomocnictwo Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez
pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające
pełnomocnika do tej czynności.
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2. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunki podmiotowe - składane
na wezwanie Zamawiającego
a. Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami
potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót
b. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z
opisanym warunkiem
c. Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
zgodnie z opisanym warunkiem
d. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 24 ustawy.
e. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej,

3. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie
informacje oraz dane,
4. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę,
5. Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy, w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym
uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez Wykonawcę klauzulą
„Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa”.
6. Oferta wspólna:
a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego
zamówienia.
b) W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
przedmiotowego zamówienia. Pełnomocnictwo, o którym mowa należy
dołączyć do oferty w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem przez notariusza).
c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia podlegają
przepisom ustawy i postanowieniom SIWZ dotyczącym Wykonawcy.
d) Dokumenty, o których mowa w rozdziale XII 6B i C oraz XII 7 SIWZ Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają łącznie. Dokumenty, o
których mowa w rozdziale XII 8 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Sposób składania ofert
a) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, oznaczonej w sposób następujący:
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NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES

Gmina Horyniec - Zdrój
Aleja Przyjaźni 5
37-620 Horyniec-Zdrój
oferta w przetargu nieograniczonym na

Przebudowa kotłowni wraz z przyłączami w budynkach
użyteczności publicznej
nie otwierać przed: 21.07.2017 godz. 1130

XVIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Horyniec – Zdrój w sekretariacie w terminie do
dnia 21.07.2017 do godziny 1100
2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona.
3. Oferty zostaną otwarte w Urzędzie Gminy Horyniec – Zdrój w Sali Narad w dniu
21.07.2017 r. godz. 1130
4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku
nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy
informację z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

XIX. Opis sposobu obliczenia ceny
1) Wykonawca poda cenę ryczałtową oferty w Formularzu oferty sporządzonym według
wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. Cena oferty zamieszczona w Formularzu
oferty powinna być zbieżna z ceną przedstawioną w Załączniku nr 9 do SIWZ.
2) Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla
prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia, które zostały opisane w szczegółowym
opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik do SIWZ oraz wszelkie opłaty i
podatki wynikające z obowiązujących przepisów.
3) Cena oferty musi być podana w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
5) Cena ofertowa będzie dla Wykonawcy wiążąca.

XX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp.
2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny
ofert przypisując im odpowiednio wagi procentowe:
1) Cena brutto – 60%
2) Okres gwarancji na wykonaną inwestycję – 40%
14

3. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:
4. Każda z ofert będzie oceniana wg powyższych kryteriów zgodnie z poniższym wzorem:
P=Pc + Pg
gdzie:
P – łączna ilość punktów
Pc – ilość punktów w kryterium „cena brutto”
Pg – ilość punktów w kryterium „okres gwarancji na wykonane roboty budowlane”

Kryterium „cena brutto” – waga 60%
Komisja przetargowa przyzna każdej ofercie nie podlegającej odrzuceniu, złożonej przez
Wykonawcę nie podlegającego wykluczeniu punkty w kryterium „cena” wg wzoru:

Pc 

Cn
x 60 pkt, przy czym 1 pkt = 1%
Cb

gdzie:
Pc – ilość punktów w kryterium „cena brutto”
Cn – najniższa cena ofertowa brutto
Cb – cena oferty badanej
Kryterium „okres gwarancji na wykonaną inwestycję” – waga 40%
Komisja przetargowa przyzna każdej ofercie nie podlegającej odrzuceniu, złożonej przez
Wykonawcę nie podlegającego wykluczeniu punkty w kryterium „okres gwarancji na
wykonane roboty budowlane”, wg wzoru:

Pg 

Gb
x 40 pkt, przy czym 1 pkt = 1%
Gn

gdzie:
Pg – ilość punktów w kryterium „okres gwarancji na wykonane roboty budowlane”
Gb – okres gwarancji badanej oferty (miesiące)
Gn – najdłuższy (max) okres gwarancji (miesiące)

UWAGA:
Minimalny dopuszczalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące, a maksymalny 60 miesięcy.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów po
zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert przedstawionych
powyżej. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalną liczbą punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt = 100%
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Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone
oferty otrzymały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawca składając oferty dodatkowe, nie może zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.

XXI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu zawarcia umowy:
- Kopie stosownych uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi zaświadczeniami
o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli wobec wskazanej osoby
powstaje taki obowiązek (ważne na dzień otwarcia ofert),
- w zakresie określonym w SIWZ przedłożyć kopie umów o pracę osób wskazanych do
realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o
pracę.
- Umocowanie do podpisania umowy jeżeli takie umocowanie nie wynika z treści
złożonej oferty.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są
zobowiązani przyjąć następującą formę prawną: umowa konsorcjum. W tym celu przed
podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie, są oni zobowiązani przedstawić
Zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę).
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający w trybie art. 92 ust. 1 ustawy zawiadomi
niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.
4. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza na swojej
stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1
ustawy.

XXII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ
oraz danych zawartych w ofercie.
2. Do SIWZ dołączony został projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5.
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3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru oferty na warunkach
określonych w projekcie umowy załączonym do SIWZ.

XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w toku przedmiotowego
postępowania o udzielenia zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej
określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXIV. Koszty udziału w postępowaniu
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Załączniki
1. Dokumentacja techniczna, przedmiary
2. Formularz oferty
3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4. Oświadczenie wykonawcy o wykluczenia
5. Projekt umowy.
6. Wzór wykazu wykonanych robót
7. Wzór oświadczenia wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
8. Wykaz osób które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia
9. Kosztorys ofertowy.
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