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Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
ul. Słowackiego 10
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do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
na Roboty Budowlane o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP pn.:
„Remont pomieszczeń sanitarnych z wymianą stolarki okiennej w budynku Sądu
Rejonowego w Wałbrzychu przy ulicy Słowackiego 10”
nr referencyjny ZP.1/2018/P

Nr referencyjny: ZP.1 /2018/P

ZATWIERDZAM:
Dyrektor Sądu
mgr Danuta Kowal

Zamówienie ogłoszono:
 w Biuletynie Zamówień Publicznych
 na stronie internetowej Zamawiającego: www.walbrzych.sr.gov.pl
 na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Wałbrzych, dnia 03.08.2018 r.
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I.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
ul. Słowackiego 10
58 – 300 Wałbrzych
e-mail przetargi@walbrzych.sr.gov.pl. tel. (74) 84 30 300, fax. (74) 84 30 355
adres strony internetowej Zamawiającego: www.walbrzych.sr.gov.pl
Dni i godziny pracy Zamawiającego:
w poniedziałki w godz. 7.00- 18.00,
od wtorku do piątku, w godz.: 7.00 – 15.00.
NIP 8861217003
II.

REGON 000325328

INFORMACJE OGÓLNE

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą Pzp”.
2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości
niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.
3. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury
odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów
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.
4. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych,
wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz umieszczone
na stronie internetowej Zamawiającego:
www.walbrzych.sr.gov.pl
5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający
nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. W związku z tym, każdą
wyspecyfikowaną w SIWZ część należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia
(oddzielne zamówienia), wszelkie zapisy znajdujące się w SIWZ dotyczące oferty należy
rozumieć jako oferty częściowe. Jeżeli w SIWZ nie został zamieszczony zapis której części
dotyczy określony artykuł, paragraf, ustęp, warunek, formularz, dokument itp. - oznacza, że
dotyczy wszystkich części.
11. Zamówienie podzielone jest na dwie części
Część 1: remont pomieszczeń sanitarnych w tym częściowa przebudowa wewnętrznej
instalacji sanitarnej na poziomie parteru (dostosowanie dla osób
niepełnosprawnych) pn. „REMONT SANITARIATÓW W BUDYNKU SĄDU
REJONOWEGO PRZY UL. SŁOWACKIEGO 10 W WAŁBRZYCHU”.
Część 2: dostawa, wymiana okien i parapetów wewnętrznych pn. „DOSTAWA, WYMIANA
OKIEN I PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO
PRZY UL. SŁOWACKIEGO 10 W WAŁBRZYCHU”
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III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I
„REMONT SANITARIATÓW W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO PRZY UL.
SŁOWACKIEGO 10 W WAŁBRZYCHU”

1. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń sanitarnych (piwnic, parter, I piętro,
II piętro (poddasze):
– piwnica – wpięcie nowej instalacji do istniejącej;
– przebudowa wewnętrznej instalacji sanitarnej na poziomie parteru (dostosowanie dla
osób niepełnosprawnych);
– przebudowa – remont WC na I i II piętrze (poddasze);
– instalacja kanalizacyjno-sanitarna w pomieszczeniach WC;
– instalacja wodociągowa w pomieszczeniach WC;
– instalacja c.o.;
– instalacja elektryczna, w tym: oświetlenie, gniazda wtyczkowe i wypusty, rozdzielnice,
przewody i kable, badania i pomiary pomontażowe, roboty wentylacyjne;
– wymiana urządzeń sanitarnych, glazury na ścianach i podłogach, malowanie ścian
i sufitów w pomieszczeniach sanitariatów.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej,
stanowiącej integralną część z SIWZ – załącznik nr I.
3. Zamawiający załącza do SIWZ przedmiar robót, który stanowi materiał pomocniczy
umożliwiający zapoznanie się z przewidywanym zakresem robót.
IV.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

„DOSTAWA, WYMIANA OKIEN I PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU SĄDU
REJONOWEGO PRZY UL. SŁOWACKIEGO 10 W WAŁBRZYCHU”
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wymiana okien i parapetów wewnętrznych:
– okna w technologii EURO J 68 z drewna klejonego meranti,
– zewnętrzne warstwy lite, wewnętrzne łączone na mikrowczepy w łącznej ilości 124 szt.
– parapety wewnętrzne z drewna klejonego meranti,
– zlokalizowane na parterze, I piętrze, II piętrze (poddasze), korytarzach
i klatkach schodowych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej,
stanowiącej integralną część z SIWZ – załącznik nr II.
3. Zamawiający załącza do SIWZ przedmiar robót, który stanowi materiał pomocniczy
umożliwiający zapoznanie się z przewidywanym zakresem robót.
V.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ WSPÓLNA

1. Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia:
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia takiej ilości osób, żeby zapewnić rzetelne
wykonywanie wszystkich czynności wymaganych szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia (załącznik nr 1 lub załącznik nr 2 do SIWZ), wyposażonych w odzież ochronną.
2. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonane w obiekcie:
budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu przy ul. Słowackiego 10 na działce nr 196
obręb 27 Śródmieście, stanowiącego własność Skarbu Państwa w Trwałym Zarządzie Sądu
Rejonowego w Wałbrzychu. W czasie prowadzenia prac remontowych budynek będzie
wykorzystywany w celach biurowych i przyjmowania interesantów, co warunkuje, że
Wykonawca musi Zapewnić możliwość bezpiecznego wchodzenia do obiektu interesantom
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i osobom upoważnionym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić
prace tak, aby nie dochodziło do nieuzasadnionych kolizji i utrudnień w działalności Sądu.
Prowadzone prace remontowe nie mogą zakłócić normalnego funkcjonowania Sądu, w tym
prowadzić do jakichkolwiek przerw w dostawie prądu w godzinach urzędowania Sądu.
W związku z powyższym wszelkie prace hałaśliwe i zakłócające normalne funkcjonalnie
Sadu winny być wykonywane po godzinach urzędowania Sądu, tj. w dni robocze
(w poniedziałki od 18:00 do 7:00 dnia następnego, od wtorku do piątku od 15:00 do 7:00
dnia następnego), w weekendy oraz w dni ustawowo wolne od pracy, a w innych terminach
wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego.
Wszystkie prace prowadzone będą zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
który zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedstawiony Zamawiającemu do
akceptacji przy podpisaniu umowy.
Budynek ujęty jest w ewidencji zabytków Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, a tym samym podlega ochronie konserwatorskiej, zgodnie z decyzją z dnia
20.08.1992 r. (nr 697/1375/Wł)
Użyte nazwy (marka firm), wyrobów budowlanych czy technologii, należy traktować
w myśl art. 29 ust. 3 PZP, jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu
jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych
równoważnych wyrobów budowlanych i technologii o takich samych parametrach
technicznych, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych,
o których mowa w art. 5 Prawo budowlane, warunków ustawy o wyrobach budowlanych
oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego lub nie gorszego
od określonego w dokumentacji przetargowej.
Oferowane roboty budowlane muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego opisanym
w załączonej dokumentacji, wymaganiom technologicznomateriałowym producentów
materiałów oraz sztuce budowlanej, zgodnie z wszelkimi obowiązującymi aktami
prawnymi i normami właściwymi w przedmiocie zamówienia i na warunkach zawartych
w projekcie umowy, stanowiącej Załącznik nr 3 (część I zamówienia) i Załącznik nr 4
(część II zamówienia) do SIWZ.
Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że organizuje wizję
lokalną, która jest niezbędna do realizacji zamówienia i wyznacza termin na wizję lokalną
w dniu 14 sierpnia 2018 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego.
Wykonawca, może w każdej chwili przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej po
uprzednim ustaleniu terminu pod numerem telefonu 74-843-03-08.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców
– wzór Wykaz podwykonawców, stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
W związku z tym, że wszystkie prace, mają być wykonane w miejscu podlegającym
bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, 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. 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/zamówienia.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,
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.
Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego
realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
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15. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
16. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia
17. Przedmiot zamówienia został opisany przy pomocy następujących kodów (CPV):
Wspólny Słownik CPV:
 45.00.00.00–7 Roboty budowlane
 45.26.26.90-4 Remont starych budynków
 45.21.61.12-2 Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych
 45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 45.26.27.00-8 Przebudowa budynków
 45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne
 45.32.00.00–6 Roboty remontowe i renowacyjne
 45.45.31.00–8 Roboty renowacyjne
 45.26.25.00-6 Roboty murarskie i murowe
 45.26.21.00–2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
 45.26.24.00-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
 45.44.30.00–4 Roboty elewacyjne
 45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
 45.44.21.00-8 Roboty malarskie
 45.43.00.00-0 Pokrywanie podłóg i ścian
 45.41.00.00-4 Tynkowanie
 45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne
 45.33.23.00-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
 45.33.22.00-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
 45.31.12.00–2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
 45.33.11.00-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
 45.42.10.00-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
 45.42.00.00–7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
 45.23.24.52–5 Roboty odwadniające
 45.23.24.10–9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
 90.51.20.00–9 Usługi transportu odpadów
VI.

ZATRUDNIENIE OSÓB NA UMOWĘ O PRACĘ

1. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp Zamawiający postanawia, że:
1) Wykonawca zobowiązany jest, aby Pracownicy byli zatrudnieni do realizacji umowy na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy;
2) Wykonawca zobowiązany jest, aby Pracownicy byli zatrudnieni na umowę o pracę
w czasie obowiązywania przedmiotowej umowy co najmniej na okres wykonywania
odpowiednich czynności wchodzących w zakres niżej wymienionych zawodów:
–

stolarza, murarza, malarza, tynkarza, instalatora instalacji sanitarnych, instalatora
instalacji elektrycznych;

3) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie
krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca przedłoży do wglądu dowody, z których
wynikać będzie zatrudnienie osób wykonujących czynności j.w. W tym celu Wykonawca
zobowiązany jest do uzyskania od Pracowników zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;
4) nieprzedłożenie przez Wykonawcę dowodów, o których mowa w ust. 1 w pkt 3
w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie
obowiązku, o którym mowa w niniejszym rozdziale SIWZ.
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5) za każdorazowe niedopełnienie wymogu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1.000,00 zł.;
6) powyższe zapisy dotyczą również Podwykonawców.
2. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób, które
będą wykonywać przedmiot zamówienia wraz z informacją, że osoby te zatrudnione są na
umowę o pracę wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że osoby wskazane w wykazie nie były
karane (dotyczącym tych osób). Nie przedstawienie powyższych oświadczeń i dokumentów
jest równoznaczne z odstąpieniem Wykonawcy od zawarcia umowy z jego winy.
3. Wykonawca, który wskazał, że część zamówienia będzie wykonywana przez
podwykonawców, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedstawić nazwy (firmy)
podwykonawców, adresy oraz dokumenty potwierdzające, że występują oni w obrocie
prawnym, wskazać sposób reprezentacji i szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, który
podwykonawca będzie realizował, a także uprawnienia podwykonawców do wykonywania
działalności objętej przedmiotem zamówienia.
4. Niezależnie od zobowiązania do przedstawienia wymogów, o których mowa wyżej,
Zamawiający może na dowolnym etapie realizacji Umowy żądać przedstawienia przez
Wykonawcę dokumentów potwierdzających stan zatrudnienia pracowników na umowę
o pracę zgodny z wymaganiami. Wykonawca przedkłada żądane dokumenty w terminie
7 dni od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego.
Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób pełniących
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj. kierownika budowy, kierowników robót
oraz projektantów
Dodatkowo Wykonawca winien określić swoje własne potrzeby w zakresie zasobów personalnych
i jeżeli uzna, że do realizacji zamówienia jest potrzebna większa ilość osób, to jest zobowiązany do
zatrudnienia (przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych
czynności będzie polegało na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.).

VII.

PRZEWIDYWANE ZALICZKI

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

VIII.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Rozpoczęcie wykonywania zamówienia przez Wykonawcę nastąpi z dniem zawarcia Umowy
i podpisania protokołu wprowadzenia na budowę.
2. Termin wykonania zamówienia – nie później niż do 18 grudnia 2018 r.
IX.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz
w niniejszej SIWZ.
2. O udzielenie zamówienia zgodnie z art. 22 Ustawy PZP mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy
PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Ustawy PZP tj:
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Zamawiający wyklucza wykonawcę:
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne
(Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.) (art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP);
2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa
jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych (art. 24 ust. 5 pkt 2 PZP);
3. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub
umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4,
co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania
(art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP);
4. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za
jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę
grzywny nie niższą niż 3000 złotych (art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP);
5. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza
w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5 (art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP);
6. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska
lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę
pieniężną nie niższą niż 3000 złotych (art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP);
7. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym
mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności (art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP).
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w zakresie:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

określonej

działalności

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
3. Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania z przyczyn określonych w art. 24 ust 1
ustawy PZP oraz art. 24 ust 5 pkt 1-2 i 4-8 Ustawy PZP.
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4. Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat1 przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną,
a) dot. Część I zamówienia pn. „Remont sanitariatów w budynku Sądu Rejonowego
przy ul. Słowackiego 10 w Wałbrzychu” –
 której przedmiotem było wykonanie (przed terminem składania ofert) robót
remontowo - budowlanych w budynkach użyteczności publicznej w skład których
wchodziły roboty remontowe sanitariatów, o wartości nie mniejszej niż
50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto;
b) dot. Część II zamówienia pn. „Dostawa, wymiana okien i parapetów wewnętrznych
w budynku Sądu Rejonowego przy ul. Słowackiego 10 w Wałbrzychu”
–

której przedmiotem było (przed terminem składania ofert) dostawa, wymiana okien
i parapetów wewnętrznych o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł (sto tysięcy
złotych) brutto.

5. Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:
1) Część I zamówienia pn. „Remont sanitariatów w budynku Sądu Rejonowego przy
ul. Słowackiego 10 w Wałbrzychu”
 Ekspert 1 – Kierownik budowy, min. 1 osoba posiadająca stosowne uprawnienia,
 Ekspert 2 – Kierownik robót sanitarnych, min. 1 osoba posiadająca stosowne
uprawnienia,
 Ekspert 3 – Kierownik robót elektrycznych, min. 1 osoba posiadająca stosowne
uprawnienia;
2) Część II zamówienia pn. „Dostawa, wymiana okien i parapetów wewnętrznych
w budynku Sądu Rejonowego przy ul. Słowackiego 10 w Wałbrzychu”:
 Ekspert 1 – Kierownik budowy, min. 1 osoba posiadająca stosowne uprawnienia.
* Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, i które uprawniając
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy realizacji przedmiotowego
zamówienia lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy
Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

6. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dotyczących sytuacji ekonomicznej
lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymaga się aby:
a) Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę
ubezpieczenia, co najmniej 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych),
z zastrzeżeniem, że w wypadku złożenia przez Wykonawcę oferty równocześnie na
dwie części - suma ubezpieczenia winna wynosić co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie
jeden milion złotych).
7. Określone wyżej warunki udziału w postępowaniu należy traktować jako minimalne poziomy
zdolności Wykonawcy, które nie definiują całości zdolności Wykonawcy do należytego
wykonania zamówienia.
8. 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.
1

Pod pojęciem „wykonanie w okresie ostatnich 5 lat” rozumie się zakończenie roboty budowlanej w tym
okresie
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X.

PODWYKONASTWO

1.

Zamawiający nie ogranicza zakresu przedmiotu zamówienia, który może być powierzony
podwykonawcom.

2.

W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu oferty: części zamówienia
(zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania
przez Wykonawcę firm podwykonawców.

3.

Brak informacji w formularzu oferty ws. zakresu zamówienia powierzanego podwykonawcom
będzie traktowany, jako deklaracja samodzielnej realizacji zamówienia przez Wykonawcę.

4.

W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie mógł
wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.

5.

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
zaangażowanych w realizację zamówienia.

6.

Zobowiązuje się Wykonawcę do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach
danych, o których mowa w pkt. 5 w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywania
informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza
powierzyć realizację zamówienia.

7.

Jeżeli nastąpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy PZP, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż 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.

8.

Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane
nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie przedstawi oświadczenia
i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

9.

Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec podwykonawcy, o którym mowa w pkt. 7 zachodzą
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

10. Wymagania, o których mowa w pkt 8 - 9 mają zastosowanie wobec dalszych
podwykonawców.
11. Szczegółowe wymagania Zamawiającego w zakresie podwykonawstwa, w tym wymagania
dotyczące umowy o podwykonawstwo, zostały zawarte w załączniku nr 3 i nr 4 do SIWZ Umowa.
12. 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 .
13. 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. 1 ustawy Pzp.
14. 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.
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XI.

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy
z warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale IX. winien spełniać co najmniej
jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu
z postępowania. Przy czym Zamawiający zastrzega, że w przypadku warunku udziału
w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. IX pkt 4 lit a) i b) SIWZ, nie jest dopuszczalna
łączne wykazanie spełnienia tego warunku, tzn. że doświadczenie w wykonaniu co najmniej
jednej roboty budowlanej wymienionej w tym warunku musi posiadać jeden z wykonawców
tworzących konsorcjum.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika
(dalej: „Pełnomocnik”) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo
reprezentowania ich w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się
odnosi, precyzować zakres umocowania, musi też wyliczać wszystkich Wykonawców, którzy
wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na
dokumencie pełnomocnictwa. Pełnomocnik winien być upoważniony do zobowiązywania
i odbierania poleceń dla i w imieniu każdego i wszystkich Wykonawców. Dokument
ustanawiający Pełnomocnika powinien być dołączony do oferty (w formie oryginału lub odpisu
poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza).
3. Od momentu złożenia oferty w postępowaniu, wszelka korespondencja z Wykonawcami
wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, będzie prowadzona wyłącznie za
pośrednictwem Pełnomocnika. Wszelkie oświadczenia złożone w jakiejkolwiek sprawie przez
Zamawiającego Pełnomocnikowi Konsorcjantów są skuteczne względem Konsorcjantów.
Powyższe nie uchybia uprawnieniu Zamawiającego do składania oświadczeń bezpośrednio
każdemu z Konsorcjantów.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, których oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy w sprawie zamówienia, będą
zobowiązani przedstawić Zamawiającemu pisemną Umowę (dalej: „Umowa Konsorcjum”)
regulującą ich współpracę w przedmiocie zamówienia, zawierającą w swej treści minimum
następujące postanowienia:
a) określenie celu gospodarczego, dla którego zostaje zawarta (m.in. przedmiot, nazwa
zadania, nr postępowania),
b) sposób współdziałania Wykonawców realizujących wspólnie Umowę,
c) zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich,
d) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych
przy realizacji przedmiotowego zamówienia,
e) solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
f) wskazanie, że jeden z Wykonawców jest upoważniony do zaciągania zobowiązań i do
przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących
wspólnie Umowę,
g) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego minimum okres realizacji
przedmiotu zamówienia oraz rękojmi (Umowa Konsorcjum musi zostać zawarta na czas
nie krótszy, niż czas trwania Umowy w sprawie zamówienia, z uwzględnieniem okresu
gwarancji i rękojmi za wady).
5. Umowa Konsorcjum musi być podpisana przez każdego z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Kopia Umowy Konsorcjum stanowić będzie
załącznik do Umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania.
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XII.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW DO WYKLUCZENIA

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa
w rozdziale IX, Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, którego wzór stanowi
Załącznik nr 7 do SIWZ.
2. W zakresie braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale IX Wykonawca
do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym
przez Zamawiającego, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.
3. Powyższe Oświadczenia stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia
o którym mowa w ust.1 i w ust 2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ustawy Pzp zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach,
o którym mowa w ust. 1 i w ust. 2.
6. Zamawiający, wezwie wykonawcę, którego oferta została wstępnie oceniona, jako
najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności:
1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
2) brak podstaw wykluczenia, określonych przez Zamawiającego.
7. 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 może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Wzór stanowi załącznik
nr 9 do SIWZ.
8. Dokumenty składane są w formie przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016r. poz. 1126).
9. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia na potw i er d ze n i e
w a r u nków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej
walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu
Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie w Biuletynie
Zamówień Publicznych.
PO OPUBLIKOWANIU INFORMACJI Z PRZEPROWADZENIA PROCEDURY
OTWARCIA OFERT
1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że istniejące powiązania między wykonawcami nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2.

3.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została
oceniona najwyżej 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, w art. 25 ust. 5 ustawy Pzp
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenia
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do
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złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu oraz 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.
NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ
NASTĘPUJĄCE OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY:
Odnośnie potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu:
1) wykaz robót remontowo-budowlanych, prowadzonych w budynkach użyteczności
publicznej w skład których wchodziły roboty remontowe sanitariatów o wartości nie
mniejszej niż 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto odnośnie części I oraz
której przedmiotem było dostawa, wymiana okien i parapetów wewnętrznych o wartości
nie mniejszej niż 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) brutto odnośnie części II, wykonanych
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 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;
2) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry
kierowniczej wykonawcy;
3) 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;
4) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.
Odnośnie wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,

14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem podatkowym 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;
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
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potwierdzającego, że wykonawca 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;
4) odpis 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) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności;
6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za
wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
8) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej
o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska
lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;
9) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 716);
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 8:
1) pkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
2) pkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 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.
Dokumenty, o których mowa w ust. pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
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 ust. 9, 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.
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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Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument
wskazany w ust. 9 pkt 1, składa dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz
ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym
oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
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
będzie żądał złożenia dokumentów, które określą:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
Zamawiający będzie żądał 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 ust. 8.
Zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w ust. 8
pkt 1-9, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia,
a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 22a ustawy.
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w SIWZ 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.
W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w SIWZ, 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.
Inne wymagane dokumenty: wykaz imienny osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz
z oświadczeniem o zatrudnianiu tych osób na podstawie umowy o pracę (składane przed
podpisaniem umowy).
W zakresie nie uregulowanym zapisami SIWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016
r., poz. 1126).
XIII.

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1 529 oraz z 20 15 r. poz. 1830) lub o sobiście lub za
pośrednictwem posłańca lub faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.
U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844, z 2016 r. poz. 147 i 615, z 2017 poz. 1219).
2. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
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3. Jeżeli zamawiający lub w ykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
4. W przypadku nie potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji za pomocą faksu
lub pocztą elektroniczną Zamawiający uzna, iż korespondencja dotarła czytelna do
Wykonawcy w dniu i godzinie jej nadania (zgodnie z raportem rejestru połączeń
urządzenia faksowego lub raportu poczty elektronicznej).
5. Język polski jest obowiązujący w toku całego postępowania przetargowego i realizacji
umowy.
6. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się
numerem referencyjnym określonym w SIWZ.
7. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
drogą elektroniczną winny być kierowane na adres:
e-mail przetargi@walbrzych.sr.gov.pl., a faksem na nr 48 (74) 84 30 355.
8. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy
kierować na adres: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, Oddział Gospodarczy
ul. Słowackiego 10, 58 – 300 Wałbrzych.
przetarg pn: „Remont pomieszczeń sanitarnych z wymianą stolarki okiennej
w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu przy ulicy Słowackiego 10”.
nr referencyjny ZP.1/2018/P
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA
i/ lub
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA

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.

XIV.

OPIS SPOSOBU SKŁADANIA ZAPYTAŃ I UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI
SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ.
Zapytania mogą być składane na e-mail przetargi@walbrzych.sr.gov.pl
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na zapytania związane z treścią SIWZ, zgodnie
z art. 38 Ustawy PZP, 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.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w art. 38 ust. 1 Ustawy PZP lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w art. 38 ust. 1 Ustawy PZP.
5. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom,
którym przekazano SIWZ, bez wskazania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie
Zamawiającego, na której jest udostępniona SIWZ.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.

15

7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
treści SIWZ.

XV.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Zgodnie z art. 85 PZP Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
XVI.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ oraz
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia i przygotować ofertę zgodnie
z wymaganiami określonymi w tych dokumentach.
2. Wykonawca składa ofertę w postaci:
a) Część I zamówienia - Formularz ofertowy (załącznik nr 5) wraz z Załącznikiem nr 7 i 8.
b) Część II zamówienia - Formularz ofertowy (załącznik nr 5) wraz z Załącznikiem nr 7 i 8.
3. Warunki formalne sporządzenia oferty:
1)

oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności
w formie pisemnej;

2)

każda strona oferty wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę
(osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika
upoważnionego do reprezentowania Wykonawcy;

3)

zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja
stron powinna zaczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.
Zamawiający nie wymaga numerowania czystych, nie zapisanych stron;

4)

każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą z części zamówienia;

5)

w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy;

6)

oferta powinna być trwale zespolona (zszyta/spięta) tak, aby niemożliwe było jej
przypadkowe zdekompletowanie;

7)

oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym
opakowaniu z napisem.
OFERTA NA:
„Remont pomieszczeń sanitarnych z wymianą stolarki okiennej w budynku Sądu
Rejonowego w Wałbrzychu przy ulicy Słowackiego 10”.
nr referencyjny ZP.1/2018/P
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA
i / lub
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA
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NIE OTWIERAĆ PRZED 24.08.2018 r. GODZ. 10:20
4. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca nie później niż
w terminie składania ofert winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród
zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
5. Informacje te należy umieścić w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych
informacji
zawartych
w
ofercie
i
oznaczyć
klauzulą
„TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA”.
6. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył swoją ofertę na formularzu ofertowym,
którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu
składania ofert. Zmiana oferty może być dokonana poprzez wycofanie złożonej oferty
i złożenie nowej lub przez złożenie odrębnego oświadczenia, zmieniającego treść złożonej
oferty, przy czym to oświadczenie powinno być złożone w taki sam sposób jak oferta,
dodatkowo z określeniem „Zmiana” lub „Wycofanie”.

XVII.

SPOSÓB OCENY OFERT

1. Zamawiający na podstawie art. 24 aa ustawy Pzp (procedura odwrócona), informuje, że
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. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty
mających wpływ na wysokość ceny.
4. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty,
 niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy
nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który
złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
XVIII.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERTY

1. Termin składania ofert upływa w dniu 24.08.2018 r. o godz. 10:00;
2. Ofertę przygotowaną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ należy przesłać
lub złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego adres Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, Oddział
Gospodarczy ul. Słowackiego 10, 58 – 300 Wałbrzych, pok. nr 16;
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3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.08.2018. o godz. 10:20 w siedzibie zamawiającego adres
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, ul. Słowackiego 10, 58 – 300 Wałbrzych, parter, pok. nr 13
(sala rozpraw);
4. Otwarcie ofert jest jawne.

XIX.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Wykonawca oblicza cenę zgodnie ze SIWZ na formularzu ofertowym, którego wzór
stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
Cena musi obejmować wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia
Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
Cena ta będzie brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wartość cenową należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić
w górę).
Cena przez okres trwania umowy jest stała i nie podlega negocjacji.
Wykonawca powinien skalkulować cenę mając na uwadze ewentualne zmiany stawki
podatku VAT. Wartość umowy brutto nie ulega zmianie.
W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do
zrealizowania niniejszego zamówienia wynikające ze szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu
umowy .
Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia
okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
Oferta musi zawierać cenę przedstawioną za całość wykonania przedmiotu zamówienia,
zwaną dalej „ceną ofertową”. Ceną ofertową w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, ze zm.), jest wartość wyrażona
w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający będzie obowiązany zapłacić Wykonawcy
za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek
akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega
obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
Ceną ofertową w niniejszym postępowaniu jest wynagrodzenie ryczałtowe. Cenę ofertową
należy przedstawić na ,,Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ,
z podatkiem VAT (brutto), wyliczonym przez Wykonawcę zgodnie z przepisami
obowiązującymi na dzień składania ofert. Cenę ofertową należy podać jako całkowitą
brutto. o którym mowa w art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami): § 1. Jeżeli strony umówiły się
o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia
wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć
rozmiaru lub kosztów prac.§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można
było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą,
sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do
zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak
również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji projektowej wynikających z jej
niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie
można wykonać zamówienia.
Będą to między innymi następujące koszty: podatku VAT, wykonania wszelkich robót
budowlanych, dostaw i usług, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
wykonania robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania,
zagospodarowania i późniejszej likwidacji ewentualnego placu budowy, ogrodzenia
i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy, wykonania
dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót,
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doprowadzenie miejsca wykonywania robót do stanu pierwotnego z utylizacją odpadów po
zakończeniu realizacji robót budowlanych i innych czynności wynikających z umowy, jak
również wszelkich innych niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji
przedmiotu zamówienia, a także koszt uzyskania wszelkich dokumentów niezbędnych do
złożenia wniosku o zakończeniu robót.
Skutki finansowe jakichkolwiek wad (błędów) w dokumentacji projektowej obciążają
wykonawcę zamówienia, a zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą
wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się szczegółowe
sprawdzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót jak również przyszłego miejsca budowy.
Cena ofertowa winna obejmować koszt dostaw i montażu urządzeń, koszty napraw oraz
wykonania pełnego zakresu prac, zgodnie z dokumentacją stanowiącą załączniki do
niniejszej SIWZ tj. dokumentacją projektową, w tym: specyfikacją techniczną wykonania
i odbioru robót, jak również w nich nie ujęte, a których wykonanie jest niezbędne do
wykonania całości zamówienia.
Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do dokumentacji projektowej.
Wszystkie błędy dostrzeżone w przedmiarze i pozostałej dokumentacji technicznej,
Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert w trybie
art. 38 ustawy.
Tam, gdzie w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót, zostało wskazane pochodzenie materiałów lub wskazanie normy,
o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie
materiałów lub rozwiązań równoważnych. Przez rozwiązania równoważne będą uznane
materiały lub urządzenia o parametrach nie gorszych jak wskazane w SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach.
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.

12.

13.

14.

15.
16.

XX.

PRZEWIDYWANE ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany Umowy zostały określone w projekcie Umowy stanowiącej Załącznik nr 3 nr 4
do SIWZ.

XXI.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najwyższą wartość, wyrażoną
w punktach, z uwzględnieniem kryteriów oceny, wymienionych poniżej.
2. Zamawiający przy wyborze oferty (dotyczy zarówno I jak i II części zamówienia) będzie
kierował się następującymi kryteriami:

1)

cena – 60% -60 pkt
cena określa koszt brutto (tj. z VAT) wykonania przedmiotu zamówienia przez
Wykonawcę, wynikający z uwzględnienia wszystkich kosztów jakie Wykonawca
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poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia;
oferta złożona przez danego Wykonawcę otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po
przecinku liczbę punktów wynikającą ze wzoru:
Pi =

Cmin
 60
Ci

gdzie: Pi
Cmin
Ci
60

liczba punktów jakie otrzyma badana oferta "i" za kryterium "Cena ";
najniższa cena oferowana brutto spośród wszystkich ocenianych ofert;
cena brutto oferty badanej "i";
max. liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena”;

2) kryterium „wydłużenie okresu gwarancji” oceniane będzie wydłużenie okresu Gwarancji
na roboty budowlane w stosunku do minimalnego Okresu Gwarancji wynikającego
z SIWZ (tj. 60 miesięcy od dnia wykonania przedmiotu zamówienia poświadczonego
protokołem odbioru końcowego). Do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęty Okres
Gwarancji zawarty w formularzu oferty. Wydłużenie Okresu Gwarancji na roboty należy
podać w miesiącach. Wykonawca nie może zaoferować wydłużenia Okresu Gwarancji
dłuższego niż o 24 miesiące. W przypadku zaoferowania wydłużenia Okresu Gwarancji
o okres dłuższy niż 24 miesiące do oceny w ramach kryterium oceny ofert przyjęte
zostanie 24 miesięczne wydłużenie Gwarancji Jakości, przy czym do Umowy jako
zobowiązanie wykonawcy zostanie przyjęty Okres Gwarancji wskazany w ofercie
W ramach kryterium „Okres Gwarancji” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu
wzoru:
Pi =
gdzie: Pi

Go
 40
Gn

liczba punktów jakie otrzyma badana oferta "i" za kryterium "gwarancja";

Gn

najdłuższe zaoferowane wydłużenie okresu gwarancji.

Go

wydłużenie okresu gwarancji oferty ocenianej

40

maksymalna liczba punktów w ramach kryterium „Okres gwarancji”,

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach
O=C+G
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę
wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród
tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie
lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych
niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6. Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji z Wykonawcą dotyczących złożonej oferty
oraz dokonywał jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, z zastrzeżeniem
art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.
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XXII.

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

1. Z Wykonawcą wybranym w drodze niniejszego postępowania, który złoży ofertę
najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa zgodnie z postanowieniami ustawy Pzp, Kodeksu
cywilnego, wymogami specyfikacji i zapisami określonym we wzorze Umowy stanowiącym
Załącznik nr 3 lub/i nr 4 do SIWZ.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, 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 Pzp.
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym
w art. 94 ustawy Pzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
4. Wykonawca, będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.
5. 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.
6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia są oni zobowiązani przed zawarciem umowy do złożenia 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.
7. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży polisę ubezpieczeniową z sumą
gwarancyjną zgodnie z zapisami rozdziału IX pkt. 8 lit a. SIWZ. Nie przedłożenie polisy
przed podpisaniem umowy jest równoznaczne z odstąpieniem Wykonawcy od zawarcia
umowy z jego winy. Dokument należy przedłożyć w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii.
8. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób
wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z informacją, że osoby te zatrudnione
są na umowę o pracę wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że osoby wskazane w wykazie nie
były karane (dotyczącą tych osób). Nie przedstawienie powyższych oświadczeń
i dokumentów jest równoznaczne z odstąpieniem Wykonawcy od zawarcia umowy z jego
winy.
9. Wykonawca, który wskazał, że część zamówienia będzie wykonywana przez
podwykonawców, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedstawić nazwy (firmy)
podwykonawców, adresy oraz dokumenty potwierdzające, że występują oni w obrocie
prawnym, wskazać sposób reprezentacji i szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, który
podwykonawca będzie realizował, a także uprawnienia podwykonawców do wykonywania
działalności objętej przedmiotem zamówienia.

XXIII.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
a) W części I zamówienia – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
b) W części II zamówienia - 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 zł)
Wadium należy wnieść przed upływem
24 sierpnia 2018 r., godzina 10:00.

terminu
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składania

ofert,

tj.

przed

dniem

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielonych 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.).
3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w banku
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego
nr rachunku 04 1130 1017 0021 1001 9590 0004
z określeniem tytułu wpłaty: „wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu znak
sprawy: ZP.1/2018/P.” oraz określeniem części, której wadium dotyczy

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania
ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.
Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej –
dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty.
Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych 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 powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze
pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą,
zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium
w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP.
Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty
lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie
Zamawiającego.
Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających
gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem –
określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie
kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego
w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP .
Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania
ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną
formą wadium w wyznaczonym terminie, to w takim przypadku jego oferta zostanie
odrzucona.
Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych zamawiający zwraca wadium
wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt następnego tj. pkt 10.
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. 25ust. 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.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie pkt 8, jeżeli jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
w wypadku gdy pierwotnie wybrany Wykonawca odmówił podpisania umowy.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

XXIV.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY

1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wartości 5% ceny
ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu umowy (każdej z części).
2. Powyższe musi być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
3. Zabezpieczenie może być wniesione w:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275 z późn. zm.).
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego – Sądu Rejonowego w Wałbrzychu,
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego
nr 04 1130 1017 0021 1001 9590 0004
tytułem: Z.1/2018/P
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym.
7. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa
w niniejszej SIWZ, na cały okres realizacji umowy.
8. Wykonawca może w trakcie realizacji umowy dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form wymienionych w niniejszej SIWZ.
9. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniądz powinno uwzględniać
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 100% całego zabezpieczenia
z terminem do zakończenia przedmiotu umowy i będzie złożone w oryginale
Zamawiającemu – Sądowi Rejonowemu w Wałbrzychu najpóźniej w dniu zawarcia
umowy.
10. Zabezpieczenie
należytego
wykonania
umowy,
które
zastało
wniesione
w pieniądzu, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone w trybie i na zasadzie przepisów
ustawy Pzp.
11. Jeżeli część zabezpieczenia zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów związanych
z usuwaniem wad, to zwrotowi podlega pozostała po potrąceniu część zabezpieczenia.
12. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
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pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
13. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych,
gwarancja musi zawierać deklarację o nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłacie - kwoty
zabezpieczenia, na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego, Sądu Rejonowego w
Wałbrzychu podpisane przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Wałbrzychu lub przez osobę
do tych czynności upoważnioną.
14. Zmiany formy gwarancyjnej należytego wykonania umowy mogą być dokonywane
z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości, a w szczególnych wypadkach
określonych ustawą Pzp za zgodą Zamawiającego.

XXV.

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

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu
podmiotowi, zgodnie z Rozdziałem 2, Dział VI ustawy Pzp. jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
5. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

6.

7.

8.

9.
10.

1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przy czym jeżeli ostatni dzień terminu
przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa
się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.
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. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
Odwołanie wnosi się w terminie w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji
o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały
przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie
10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.
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11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
12. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
13. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania
odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
14. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu.
Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania.
15. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
16. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę
orzeczenia w całości lub w części.
17. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo
wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

XXVI.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznikami do SIWZ są:
1. Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część I zamówienia
2. Załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część II zamówienia
3. Załącznik nr 3 - projekt umowy - część I zamówienia
4. Załącznik nr 4 - projekt umowy - część II zamówienia
5. Załącznik nr 5 - formularz ofertowy
6. Załącznik nr 6 - wykaz podwykonawców
7. Załącznik nr 7 - oświadczenie o spełnianiu warunków zamówienia
8. Załącznik nr 8 - oświadczenie o niepodleganiu z wykluczenia
9. Załącznik nr 9 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
10. Załącznik nr 10 - wzór wykazu wykonanych prac.
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