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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(dalej: SIWZ)

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody
na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.

ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE W CKP W GNIEŹNIE etap 2

Zatwierdził:
Dyrektor CKP w Gnieźnie
mgr inż. Sylwester Sip

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia
wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym
przez Zamawiającego.
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Część I informacje ogólne
1. Informacje o Zamawiającym
1.1. Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie
ul. Słowackiego 45/47 62-200 Gniezno
tel./0-61/426-53-41/
e-mail: sekretariat@ckp.gniezno.pl, adres strony internetowej: www.ckp.gniezno.pl
1.2. Tryb udzielania zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej w dalszej części specyfikacji istotnych
warunków zamówienia - ustawą.
2. Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty termomodernizacyjne w CKP w Gnieźnie - etap 2.
2.1. Przedmiot zamówienia opisany jest następującymi kodami Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień: Wspólny Słownik
Zamówień:
Numer CPV
Opis

45260000 -7

45000000 - 7
45320000 - 6
45321000 - 3
45331100 - 7
45330000 - 9
42511000 - 1
45331210 - 1
45311000 - 0
45453000 - 7
45421000 - 4
45450000 - 6
3.
4.

Roboty w zakresie wykonywania
pokryć i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty
specjalistyczne
Roboty budowlane
Roboty izolacyjne
Izolacja cieplna
Instalowanie centralnego
ogrzewania
Roboty instalacyjne wodne
kanalizacyjne i sanitarne
Instalacja pompy ciepła
Instalacja wentylacji
Roboty w zakresie okablowania
oraz instalacji elektrycznych
Roboty remontowe i renowacyjne
Roboty w zakresie stolarki
budowlanej
Roboty budowlane
wykończeniowe, pozostałe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: dokumentacja projektowa oraz warunki
umowy stanowiące załączniki do SIWZ.
Formularz oferty oraz załączniki do oferty, powinny być wypełnione przez Wykonawcę wg
postanowień niniejszej specyfikacji.
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Część II Warunki udziału w postępowaniu
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
I. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz dodatkowo na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1.
1) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub
ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu
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.
2) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione przez
Wykonawcę, o których mowa powyżej.
II. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie.
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca: - dysponuje co najmniej 1 osobą
- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie:
a) jedną robotę budowlaną (realizowaną w ramach jednego kontraktu/umowy),
o wartości, nie mniejszej niż 200 000 zł brutto, polegającej na wykonaniu
docieplenia budynku/budynków
b) jedną robotę budowlaną (realizowaną w ramach jednego kontraktu/umowy), o wartości,
nie mniejszej niż 37 000 zł brutto, polegającej na wybudowaniu lub wymianie stolarki
okiennej i / lub drzwiowej w budynku/budynkach
c) jedną robotę budowlaną (realizowaną w ramach jednego kontraktu/umowy), o wartości,
nie mniejszej niż 150 000 zł brutto, polegającej na wykonaniu lub wymianie instalacji c.o. w
budynku/budynkach.
5.1. 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.
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5.2. W przypadku składania oferty wspólnej, warunki określone w pkt 5.II.SIWZ zostaną uznane przez
Zamawiającego za spełnione, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać je łącznie.
5.3. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 5.II ppkt 3) SIWZ
może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5.4. 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 (wzór wg Załącznika nr 4 do
SIWZ – zobowiązanie winno być podpisane przez uprawnionego przedstawiciela podmiotu, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, zgodnie z odpowiednim aktem
rejestracyjnym i złożone w oryginale).
5.5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe, 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 i ust. 5 pkt 1 ustawy.
5.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3. SIWZ, nie
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym
przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.II. pkt 3) SIWZ.
Część III Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego oraz brak podstaw wykluczenia
6. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym w Załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
6.1. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenia składa każdy z Wykonawców.
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.
6.2. 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 pkt 6 SIWZ.
6.3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt
6 SIWZ.
6.4. 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
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mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót
budowlanych.
7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień
złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
7.1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
Uwaga
Dokument potwierdzający brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z uwagi na przesłankę
wskazaną w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, zostanie uzyskany przez Zamawiającego samodzielnie
z odpowiedniego rejestru, na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy PZP.
8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień
złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu:

8.1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Wykonawca przedkłada ww. wykaz przygotowany na podstawie wzoru przekazanego przez
Zamawiającego wraz z wezwaniem do jego złożenia.
8.2. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykonawca przedkłada ww. wykaz przygotowany na podstawie wzoru przekazanego przez
Zamawiającego wraz z wezwaniem do jego złożenia.
9. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w części III pkt 6 SIWZ , oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienie, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub
udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
10. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
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11. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli
Zamawiający posiada już takie dokumenty, o ile są aktualne, o czym wykonawca poinformuje
Zamawiającego poprzez wskazanie nazwy wcześniejszego postępowania lub ewentualnie numeru
sprawy.
13. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli
są dostępne w formie elektronicznej za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o
czym wykonawca poinformuje Zamawiającego poprzez wskazanie adresu strony.
14. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
(wzór wg Załącznika nr 7 do SIWZ)
15. Dokumenty składające się na ofertę:
15.1. Formularz oferty - wypełniony zgodnie z Załącznikiem nr 1.
15.2. Oświadczenie wstępnie potwierdzające:
1) brak podstaw wykluczenia w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ
2) spełnianie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ,
15.3. Opcjonalnie - pełnomocnictwo (w przypadku podpisania oferty przez inną osobę niż osoba
upoważniona do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty). Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie
wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być przedłożone w
oryginale bądź notarialnie poświadczonej kopii.
15.4. Opcjonalnie - zobowiązanie podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca zgodnie z pkt
5.4 SIWZ.
16. Postać Oferty
16.1. Oferta powinna być napisana w języku polskim pod rygorem nieważności w formie pisemnej oraz
podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania
zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis na ofercie musi być zgodny z
zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności
gospodarczej.
16.2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
16.3. Zaleca się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta, a wszystkie strony oferty
i załączników ponumerowane i ułożone wg kolejności przedstawionej w formularzu oferty.
16.4. Dokumenty składane w postępowaniu powinny być przedstawione w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Oświadczenia, pełnomocnictwa,
zobowiązania podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia powinny być przedstawione w oryginale.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
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udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego
z nich dotyczą.
W przypadku, jeżeli złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu.
16.5. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.),
jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i
jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
16.6. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa" lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać
będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są
jawne bez zastrzeżeń.
16.7. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie
art. 90 ustawy, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe
zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca, oprócz
samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa
16.8. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
16.9. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu 1 ofertę. Oferta składana jest w
jednym egzemplarzu.
16.10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z
zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.
18. Oferty wspólne
18.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (oferta wspólna - art. 23 ustawy
- składana przez dwóch lub więcej Wykonawców). W takim przypadku ich oferta musi spełniać
następujące wymagania:
1) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić Pełnomocnika (załączyć
pełnomocnictwo) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres
umocowania.
2) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać, co
najmniej: strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych
do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy
konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
3) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy.
18.2. Wspólników spółki cywilnej traktuje się jak Wykonawców występujących wspólnie.
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18.3. Oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia.
19. Wykonawcy zagraniczni
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.1 SIWZ, składa dokument właściwy w zakresie
uregulowanym w § 7 Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz. U. poz. 1126).
20. Opakowanie i oznakowanie ofert
20.1. Oferty należy składać w jednej nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
(opakowaniu).

20.2. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:
Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie
ul. Słowackiego 45/47
62-200 Gniezno
oraz powinna być oznakowana następująco:
Oferta przetargowa na:
Roboty termomodernizacyjne w CKP w Gnieźnie - etap 2
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.
Na kopercie (opakowaniu) oprócz powyższego opisu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy .
UWAGA W przypadku braku na kopercie ww. informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
zdarzenia mogące wynikać z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym
terminem, a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie
czynności otwarcia ofert. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. wymaganiami ponosi
Wykonawca.
Część IV Określenie przedmiotu zamówienia
21. Przedmiotem zamówienia są: Roboty termomodernizacyjne w CKP w Gnieźnie - etap 2
21.1. Dane ogólne:
Niniejsze postępowanie obejmuje następujący zakres prac:









Roboty rozbiórkowe w budynku zachodnim wraz z łącznikiem do budynku wschodniego,
Roboty remontowe i renowacyjne ścian i nadproży,
Wymiana na nowe świetlików dachowych,
Rozbiórka opierzeń, rynien i rur spustowych,
Wykonanie opierzeń i obróbek blacharskich, montaż rynien i rur spustowych,
Ocieplenie dachu nad budynkiem zachodnim wraz z łącznikiem do budynku wschodniego,
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów,
Remont instalacji wentylacyjnej.
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Ocieplenie ścian zewnętrznych
Ocieplenie stropu piwnicy
Wykonanie nowej instalacji odgromowej
Wykonanie opasek obwodowych z kostki w obrzeżach betonowych,
Prace związane z montażem pompy ciepła, remontem instalacji ogrzewczej i ciepłej wody
użytkowej (szczegóły rozwiązań zawarte w części branży sanitarnej projektu)
Prace związane z wykonaniem tras kablowych, rozdzielnic, instalacji oświetleniowej LED
(szczegóły rozwiązań zawarto w części branży elektrycznej projektu)

21.2. Szczegóły dotyczące zakresów robót zawarte są w dokumentacji projektowej stanowiącej
załącznik nr 6 do SIWZ.
21.3. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności:
prace fizyczne związane z robotami budowlanymi/instalacyjnymi w zakresie realizacji przedmiotu
zamówienia.
1) Wykonawca lub Podwykonawca ma obowiązek zatrudnienia pracowników wykonujących
powyższe czynności na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r., poz. 1666 ze zm.).
2) Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych, Wykonawca, w terminie 10 dni od
zawarcia umowy, przedkłada Zamawiającemu „wykaz osób”, które wykonywać będą czynności
określone w pkt 21.3.
Wykaz zawiera:
a) imię oraz nazwisko pracowników wykonujących określony rodzaj czynności,
b) rodzaj wykonywanych przez nich czynności,
c) okres, w którym planowane jest wykonywanie pracy przez tych pracowników,
d) wymiary etatów, na których zatrudnieni są pracownicy.
Dane w wykazie powinny być na bieżąco, nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia
stosownych okoliczności, aktualizowane przez Wykonawcę i przedkładane Zamawiającemu na
piśmie. Dotyczy to również uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych
pracowników nowozatrudnionych.
3) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż
3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie, że wskazani pracownicy
byli w danym okresie zatrudnieni na warunkach określonych w wykazie.
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia pracowników zatrudnionych
zgodnie z pkt 21.3 ppkt 1) przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności, bez
wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. W przypadku wątpliwości Zamawiającego, w
szczególności co do autentyczności i zgodności ze stanem faktycznym informacji podanych w
wykazie, o którym mowa w pkt 21.3 ppkt 1) lub innych okoliczności dotyczących zatrudnienia
pracowników, Zamawiający we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy ma prawo podjąć
działania zmierzające do wyjaśnienia powstałych wątpliwości. Wykonawca może zostać
zobowiązany do okazania we wskazanym terminie dokumentów potwierdzających
zatrudnienie pracowników.
5) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wykazu, oświadczenia lub dokumentów, o których mowa
powyżej, w określonym terminie będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku
zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, sankcjonowane na warunkach
określonych w załączonym do SIWZ projekcie umowy. Dodatkowo, w przypadku podejrzenia
przez Zamawiającego naruszenia obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników na
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umowę o pracę Zamawiający powiadomi o tym fakcie właściwe organy, celem
przeprowadzenia stosownego postępowania.
21.4. Wymagana gwarancja podstawowa na wykonany przedmiot zamówienia wynosi minimum 36
miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.
Wykonawca w formularzu oferty wskazuje okres dodatkowej gwarancji, który zostanie dodany do
gwarancji podstawowej.
21.5. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zamówienia:
1) na 5 dni przed planowanym podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu
kosztorys ofertowy, który potwierdzać będzie wartości zapisane w „Formularzu oferty” .
2) na 5 dni przed planowanym terminem podpisania umowy Wykonawca opracuje i przekaże
Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót, który
będzie stanowił podstawę do rozliczeń Wykonawcy oraz weryfikacji umów z
podwykonawcami. Harmonogram opracowany będzie na podstawie kosztorysu ofertowego
sporządzonego przez Wykonawcę i będzie uwzględniał terminy zakończenia poszczególnych
etapów prac wskazanych przez Zamawiającego w części V pkt 22.1 SIWZ, jak i ich wartości.
Harmonogram wymaga zatwierdzenia przez kierownika Zamawiającego i inspektora nadzoru
inwestorskiego.
21.6. Materiały i urządzenia równoważne:
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w niniejszej specyfikacji służą jedynie
ustaleniu wymaganego standardu.
UWAGA! Wszystkie wymienione w dokumentacji materiały opatrzone nazwami mają na celu
określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza
materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów.
Informujemy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne z opisanymi przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez
niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub
nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego.

21.7. Podwykonawstwo
1) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom zgodnie z
warunkami zawartymi we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
2) Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
zobowiązany jest do wskazania tego na formularzu oferty (wzór wg Załącznika nr 1 do SIWZ).
3) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
4) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane
następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
21.8. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
21.9. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
21.10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
21.11. Umowa ramowa, aukcja elektroniczna
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1) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
2) Zamawiający nie przewiduje w prowadzonym postępowaniu w celu wyboru oferty
najkorzystniejszej zastosowania aukcji elektronicznej.
21.12. Wizja lokalna: zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej oraz uzyskał na swoją
odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do przygotowania oferty.
Część V Termin wykonania zamówienia
22.

Termin wykonania wszystkich zadań z zamówienia zgodnie z harmonogramem prac,: do dnia
20.08. 2018r.
22.1. Zamawiający ustala następujący harmonogram prac: zał. nr 8 Harmonogram prac
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Część VI Kryteria oceny ofert
23. Przy ocenie ofert, Zamawiający kierował się będzie kryteriami:

Lp.

Kryterium

1.

Cena oferty

2.

3.

Waga
60%

Okres gwarancji 35%

Termin
realizacji
zamówienia

5%

Wzór całościowy

Opis

Symbol

Wzór

W ramach tego kryterium oceniany
będzie całkowity koszt wykonania
przedmiotu zamówienia

C
Ilość punktów przyznanych
Wykonawcy w kryterium
cena

Najniższa cena brutto (zł)
C = ------------------------------------------ x 60
Cena brutto badanej oferty (zł)

Wykonawca w formularzu ofertowym
zobowiązany
będzie
do
zadeklarowania długości gwarancji w
miesiącach.
Deklarowany
okres
gwarancji nie może być krótszy niż 36
miesięcy.
W ramach tego kryterium oceniany
będzie termin realizacji zamówienia.
Wykonawca w formularzu ofertowym
zobowiązany
będzie
do
zadeklarowania terminu realizacji
zamówienia, liczonego od dnia
podpisania umowy.

G
Ilość punktów przyznanych
Wykonawcy w kryterium
okres gwarancji

Najkorzystniejsza oferta
G = --------------------------------------------- x 35
Okres gwarancji badanej oferty

R
Ilość punktów przyznanych
Wykonawcy w kryterium
termin realizacji

Najkorzystniejsza oferta
R = --------------------------------------- x 5
Okres badanej oferty

W=C+G+R
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23.1. Przyjmuje się skalę oceny dla każdego kryterium od 0 - 100pkt. Punkty za w/w kryteria będą
mnożone przez ich wagę.
23.2. Punkty liczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
23.3. Zamawiający do oceny kryteriów pobierze dane z oferty Wykonawcy.
23.4. Oferta, która będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans, czyli najwyższą liczbę przyznanych
punktów w oparciu o ww. kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Część VII Warunki i zmiany umowy o wykonanie zamówienia
24. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień treści zawartej umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Wzór Umowy oraz szczegółowy opis warunków dokonania takich zmian
znajdują się we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
Część VIII Opis sposobu obliczania ceny oferty
25. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową brutto, obejmującą pełen
zakres zamówienia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
25.1. Podstawą do określenia ceny jest zakres robót, który wynika z dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Przekazany przez
Zamawiającego przedmiar robót należy traktować pomocniczo przy ustalaniu ceny oferty.
25.2. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
25.3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Część IX Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy
26. Wadium
26.1. Każda złożona przez Wykonawcę oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 40.000,00zł
(słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
26.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku
następujących formach :
1) w pieniądzu - przelew na konto – Bank PKO BP SA ODDZIAŁ 1 W GNIEŹNIE nr konta 22
1020 4115 0000 9502 0187 3959. Wniesienie wadium w pieniądzu b ę d z i e s k u t e c z n e
, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego ,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2016 roku, poz. 359).
Poręczenia bankowe, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancje
bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe i poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa
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w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 roku, poz. 359) oryginały składane są w sekretariacie CKP w
Gnieźnie ul. Słowackiego 45/47, . - przed upływem terminu składania ofert .
26.3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
26.4. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie
odrzucona.
26.5. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
27. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
27.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
27.2. Zabezpieczenie musi zostać wniesione przed podpisaniem umowy o wykonanie przedmiotu
zamówienia.
27.3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
27.4. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny
całkowitej brutto podanej w ofercie.
27.5. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku
następujących formach określonych w art. 148 ust. 1 i 2 ustawy:
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 2000r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
27.6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w Bank PKO BP SA ODDZIAŁ 1 W GNIEŹNIE nr konta 22 1020 4115 0000 9502
0187 3959.
Część X Termin i miejsce składania ofert
28. Oferty należy składać na adres podany w ogłoszeniu o przetargu: Gniezno ul. Słowackiego 45-47,
62-200 Gniezno I piętro, pokój nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia 04 sierpnia 2017r. do
godziny 1000.
28.1. Wszystkie oferty złożone po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zwróci
Wykonawcom.
29. Zmiana i wycofanie oferty
29.1. Wykonawca przed terminem składania ofert może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam
sposób co oferta i oznaczone dodatkowo napisem „ZMIANA".
29.2. Wykonawca ma prawo - przed upływem terminu składania ofert - wycofać złożoną ofertę poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia o wycofaniu oferty. Powiadomienie powinno być opakowane
i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta oznaczone dodatkowo napisem „WYCOFANIE".
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Część XI Tryb udzielania wyjaśnień i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia
30. Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy wyjaśnić z
Zamawiającym przed terminem składania ofert - w trybie przewidzianym w niniejszej części.
Przepisy ustawy nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów
projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
31. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest
obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po terminie lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
32. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o
wyjaśnienie treści SIWZ.
Część XII Sposób porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawcy
33. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem
Zamawiającego: osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.), za pośrednictwem
posłańca, za pośrednictwem faksu, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016
r. poz. 1030).
34. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca 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.
35. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
35.1. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu bądź adres e-mailowy podany
przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z
treścią pisma.
35.2. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Centrum
Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie, ul. Słowackiego 45-47, 62-200 Gniezno, faks: 61 4265341 ,
e-mail : sekretariat@ckp.gniezno.pl
35.3. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
1) w sprawach proceduralnych – Sylwester Sip. w godz. od 8:00 do 15:00
2) w sprawach merytorycznych – Sylwester Sip w godz. od 8:00 do 15:00.
Część XIII Termin związania ofertą.
36. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
37. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
38. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą nie powoduje utraty wadium.
39. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest
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po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Część XIV Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert, informacje na temat oceny ofert
40. Otwarcie ofert
40.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 04 sierpnia 2017r. o godz. 12:00w pokoju nr 103 I piętro
(sala konferencyjna), Gniezno, ul. Słowackiego 45-47, 62-200 Gniezno.
40.2. Otwarcie ofert jest jawne.
40.3. Oferty będą otwierane według następującego porządku :
1) koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE", zawierające powiadomienie Wykonawcy o
wycofaniu złożonej oferty i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz
zgodności ze złożonymi ofertami, oferty wycofane bez otwierania zostaną zwrócone
Wykonawcy,
2) koperty oznaczone napisem „ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu ofert Wykonawców,
którzy wprowadzili zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian
zostaną dołączone do oferty,
3) koperty zawierające oferty przetargowe, co do których stwierdzono, że nie zostały zmienione
lub wycofane, zgodnie z kolejnością ich składania.
40.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podawane są nazwy (firmy) oraz adresy
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji.
40.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
www.ckp.gniezno.pl informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.
40.6. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w pkt 40.5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie określone w Części III pkt 15 SIWZ.
Część XV Zawiadomienie o wyborze oferty, zawarcie umowy
41. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności lub braku spełniania wymagań
dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
42. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 41 ppkt 1 i 4, na stronie internetowej.
43. Zawarcie umowy
43.1. Zamawiający zawrze z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, umowę w sprawie
zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
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43.2.

43.3.

43.4.
43.5.

wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Zamawiający zawrze z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, umowę w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik
Nr 5 do SIWZ, w terminie i miejscu wskazanym w piśmie zawiadamiającym o wyborze oferty.
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy (np. pełnomocnictwo), jeżeli
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
Na 5 dni przed planowanym podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu
kosztorys ofertowy, który potwierdzać będzie wartości zapisane w „Formularzu oferty” .
Na 5 dni przed planowanym terminem podpisania umowy Wykonawca opracuje i przekaże
Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót, który będzie
stanowił podstawę do rozliczeń Wykonawcy oraz weryfikacji umów z podwykonawcami.

Część XVI Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
44. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla
postępowań poniżej kwoty określonej przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy.
45. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
46. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).
Część XVII Wykaz załączników do SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8

- Formularz oferty,
- Oświadczenie wstępne potwierdzające brak podstaw wykluczenia,
- Oświadczenie wstępne potwierdzające spełnianie warunków udziału w
postępowaniu,
- Zobowiązanie podmiotu
- Projekt umowy,
-Dokumentacja projektowa
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej
Harmonogram prac

