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Zamawiający:

Miejski Ośrodek Spotu i Rekreacji
64-100 Leszno. u|. Strzelecka 7

tel. (65) 520 56 40
fax. (65) 520 56 l l
NIP: 697 22 59 898
REGON: 411050445
e - mail: sęketariat@mosirleszno.pl
godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7.00 - l5.00
zwany dalej ,,Zamawiającym" zaprasza do udzialu w postępowaniu o udzięlęnię zamówienia publicznego pn.:

,,Modernixacja lodowiska - butlowa zgdgszenia"

zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej ,,S[WZ".
Postępowanie, któIego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem MoSiR,l2.20l8, Wykonawcy powinni we
wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie,

Do udzielenia przędmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z2017 r,, poz, 1579 ze zm.), zwanej da|ej ,,ustawą" oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia l964 roku Kodeks cywilny(t. j.Dz.U.z2017 r.poz.459 zę zm.),
Postępowanie o udzielenie zamówienia plowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ań. 39 i nast.
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Pmwo zamówień publicznych (t, j, Dz. U. z2017 r.,poz. l579 ze zm.) o watości poniżej
kwot określonych na podstawie art, l l ust, 8 ustawy.

Przedmiotem zamówieniajest projekt, dostałva i montaż hali pneumatycznej na lodowiska w miejscowości Leszno przy
u|. | 7 Stycznia 68 , na dzialce o nr geod. 9 oraz 1/5,

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówięń CPV
7l3200000 -7 - usługi inźynieryjne w zakesie projektowania
'712200000 6 - usługi projektowania architektonicznego

45223800 4 - montaż gotowych konstrukcji

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie hali pneumatycznej wraz z niezbędrlą inftastruktulą
techniczną. Hala pnęumatyczna będzie stanowić zadaszenię lodowiska o wymiarach 44x2'l mętrów położonego w Lęsznię
przy ulicy I7 Stycznia ó8 zlokalizowanego na działkach nr 9 oraz 1l5.

2.1 Właściwości i parametry funkcjonalno-uż)tkowe hali.

Planowana haIa pneumatyczna będzię stanowić zadaszenie istniejącego lodowiska, Hala będzie montowana i demontowana
każdego roku. Przewidywany okes funkcjonowania hali pneumatycznej to okęs od listopada do marca każdego roku. Hala
będzie użytkowana maksymalnie przez 150 osób, Dostawca hali musi posiadać ekspeftyzę tęchniczną Inst}tutu Techniki
Budow|anej lub inny akredyłowany inst}tut budownictwa lub pożarnictwa, który potwieldza bezpieczną ewakuację osób z
hali. Ekspefiyza musi potwierdzać, iź mimo braku konstrukcji do awaryjnego podwieszenia powłoki pneumatycznej halajest
bezpieczna dla jej użytkowników.

W skład hali pneumatycznej wchodzą takię elementy jak drzwi wejściowe 2 sztuki, blama wjazdowa dla rolby - l sztuka,
ośWiet|enie, system grzewczo-nadmuchowy Stały iawalyjny System podtrzymania ciśnienia, system kotew.

Hala pnęumatyczna składa się Z systemu podwójnej membrany tj. pomiędzy dwie warstwy w}trzymałych matęriałów
wdmuchiwane jest gorące powietrze, genęrowanę pzęZ systęm grzewczo-nadmuchowy. HaIa pneumatyczna będzie
przy,twierdzona do podłoża system kotew,

|.
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Wymagane dokumenty dotyczące hali pneumatycznej:

a) Dokument wydane pIZeZ Inst}tut Techniki Budowlanej lub inny akredyłowany inst),tut budownictwa lub
pożarnictwa potwierdzający bezpieczeństwo przeciwpożarowe i ewakuacji osób (dla ilości l50 osób) z
ha|i pneumatycznej pomimo braku konstrukcji do awaryjnego podwieszenia powłoki pneumatycznej,

b) Kartę techniczną systemu grzewczo-nadmuchowego potwierdzoną prZęZ ploducęnta potwierdzającą
spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technicznych oraz potwieldzającą okres gwarancji w}magany
dla przedmiotorł ej inwestycji.

c) Atesty ]ub certyfikaty potwieldzające trudnozapalność systemu powłok.

Dane techniczne:

Wymiar lodowiska do przykycia 44 x27 mętłów

Wysokość projektowanej hali - l0- 12 mętrów

Moc grzewcza pieca - od 200 do 250 kW

Rodzaj palnika - gazowy dla gazu GZ 4l,5

2.2 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do pźędmiotu zamówienia.

2 ,2 ,l Zabes prac:

- wykonanie wielobranźowego projektu budowlanego i wykonawczego d|a całości inwestycji wraz ze specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

- przeprowadzenie procesu budowlanego, postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych i
przeprowadzenie budowy,

- budowa tj. dostarczenie i zamontowanie hali pneumatycznej wraz z drzwiami i systęmęm kotęw

- Wykonanie systemu grzewczo-nadmuchowego

- wykonanie węwnętznęj instalacji oświetleniowej wraz z zewnętrzną instalacją elektryczną oraz włączeniem do
istniejącej sieci elektrycznej,

- Zamontowanie systemu nagłośnienia z uwzględnieniem istniejacej infiastruktury

- po zakończeniu prac budowlanych na|eży sporządzić dokumentację powykonawczą oraz inwentaryzację geodezyjną
2 egz.

Do obowiązków Wykonawcy na|eży ńożenie kompletnego wniosku do Wydziału Architęktuly, Planowania Przesfizennęgo i
Budownictwa Urzędu Miasta Leszna o zgłoszeniu realizacj a zadanla oraz lzyskan ie postanowienia o przyjęciu zgłoszen ia przed
rozpoczęciem robót.

Zamawiający wymaga aby przy wykonywaniu prac budowlanych stosować wyloby, którę zostały dopuszczone do oblotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy powinny byc wykonane w standardzie i
zgodnie z obowiązu,jącym i normami.

2,2,2 wymagańa dotyczącę rcZwiąZań alchitektoniczno-konstrukcyjnych i technologicznych

Hala pneumatyczna stanowiąca sezonowe zadaszenie lodowiska składa się z powłoki z podwójnej membrany, między które
wdmuchiwanę jest w sposób ciągły powietrze popIZeZ system grzewczo-nadmuchowy. Hala pneumatycma będzie
przyłwierdzona do podłoża systęmem Sta|owych kotew gruntowych. Hala pneumatyczna muSi poSiadać następujące elementy o
Wskazanych paramętrach technicznych.

Dla hali bezlinowej:

a) systęm powłok

Powłoka zadaszenia składa się z dwóch walstw , wypełnionych wewnątrz ciepłym powietźem. Powłoka wykonana
z materiałów o podwyźszonej ż}.Wotności i Wytrzymałości włókna, system Zapobiegający wchłanianiu brudu.

Materiały posiadają atest trudnopalności: DlN 4102: Bl Powłoka zabezpieczona jest pźed czynnikami
biologicznymi, chemicznymi i UV

Powłoka Wyposażona jest W:
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- rękaw do śluzy Wejściowęj

- rękaw do dlzwi

- wloty nadmuchowę

- wlot obięgu zamkniętego

- system przepustów powietrza między membranami

- system mocowań Z fartuchami

b) System grzewczo nadmuchowy

System gzewczo - nadmuchowy musi zapewnić wytworzęnie ciśnienia oraz utrzymanie ciśnienia wewnątrz hali

pneumatycznej, Wyilagane ciśnienie w hj|i na poziomie ok, 300 Pa. Dmuchawy napędzane silnikami elektrYcznYmi.

bg.r"*anie po*iei.ra iło.ron.go do hali zapewnń piec gazowy wyposażony w automatyczny system kontroli ciśnienia i

teńperatury Óraz termostat bezpńczeństwa. W celu zapewnienie odpowiedniej wenty|acji hali, powietrze c}Tkulujące Wewnątrz

hali'musi być mieszane z powietrzem Zewnętżnym. Śystem grzewczo_nadmuchowy nalęży w}posażyć w zasilanie awaryjne,

którę W trakcię awalii dostawy prądu zapewni utrzymanie odpowiedniego ciśnienia w hali,

Parametry tęchniczne zalecanę:

- moc czvnna - od 200 do 250 kW

- wydajność wenty|atora - min l4.400.m3/h

- Silnik elektryczny - min. 5.5 kW

- Zasilanie - 400 V 12 A 50Hz

- Sprężenie

- Palnik

- min 300 Pa

- gazowy

c) Drzwi

Wszystkie drzwi zastosowane w hali pneumatycznej muszą posiadać odpowiednie elementy łączące i właściwoŚci zapewniające

p.u*idło*ą pru"ę przy ciśnieniu na poziomie 300 Pa wewnątrz hali. Drzwi wejściowe powinny byĆ zaprojektowane od strony

)achodniej z uwzględnieniem istniejącego o$odzenia obiektu o wymiarach nie mniejszych niż 190x200x200 cm. Dodatkowo

halę należy wlposażyć W bramę tranSportową o Wymiarach 250x300 cm umoz|iwiającą wjazd roJby,

d) SystemośWiet|eniowy

Do ośWietlenia ha|i nalezy użyć lamp t}pu LED, Projektory ośWietlające zamontowane winny byĆ Zamontowanę na powłoce

ha|i, Bezpośredni systerrr oświetlenia, zapewniający niskie zuźycie energii elektrycznej, a także natężenie Światła min. 200 lx,

e) System specjalistycznych kotęw

Powłoka hali pfz>Ąwierdzana jest do podłoża Za pomocą samostabilizu.jących kotew ziemnych rozmieszczonych na pełnym

obwodzie.

2.2.3 Wymagania dotyczące dokumęntacji projektowej

Zamawiający w;,.maga od Wykonawcy sporządzenia dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wysokiej jakości rozwiązań

funkcjonatnó _' uzykowych i estetycznych oraz dających gwarancję trwałości wykonywanych ,robót budowlanych.

Dokumentacja zostinie sporządzo na i przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej w ilości oraz

programach okreś)onych w umowie. Dokumentacja powinna zawierać:

- mapę do celów projektowych,

- wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje niezbędne do przeprowadzenia inwestycji,

_ wszelkie niezbędne opracowania wynikające z pozyskanych warunków, opinii i uzgodnień branżowych

- wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Termin realizacji prac projektowych tj . przekazanie Zamawiającemu opracowanej dokumentacji projektowej w celu uzyskanie

niezbędnych decyzji administracyjnych umozliwiających realizację inwestycji tj. zaświadczenia o braku sprzeciwu organu

*ob"c 
"giosr"nia 

,amiaru wykonanie robót budowlanych zostanie określony w umowie. W przypadku wskazania braków przez

organ piowadzący postępowanie administracyjne Wykonawca zobowlązany jest do wprowadzęnia stosownych Zmian i
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uzupełnięń w terminie wskazanym przez organ, W przypadku nię zręalizowania powyźszęgo, Zamawiający uzf:.a to za
wykonanie zlecenia niezgodnie z należ}tą stalannośaią, Ze skutkami wynikającymi Z ustawy Plawo zamówień publicznych.

2.2.4 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

Przędmiot zamówięnia zostanie zrealizowany z materiałów Wykonawcy. W ramach przekazania p|acu budowy zmawiający
przekaże Wykonawcy część terenu niezbędnego do wykonania z|ecenia. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia
odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakesie:

- organizacji robót

- zabezpieczenie osób trzęcich

- ochrony środowiska,

- WarunkóW BHP,

- Zabeąieczenia teren u robót,

- zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu od następstw prowadzonych robót.

Wlroby budowlane i instalacyjne, stosowane w tmkcie wykonywanja robót budowlanych muszą spełniać wymagania polskich
przepisów prawa a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one \łprowadzone do obrotu zgodnie z
ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonyrvania
robót. W celu zapewnienia wspóĘracy z Wykonawcą i prowadzenia kontro|i wykonywanych robót Zamawiający przewiduje
ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kontroli będą podIegały w szczególności:

- rozwiązania projektowe,

- stosowane gotowe Wyroby budowlane W odniesieniu do dokurnentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz
Zgodności parametróW z danymi Zawallymi w projekcie,

- wyroby budowlanę lub elęmęnty w}.tworzone na budowie,

- jakość i dokładność wykony.wania prac,

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,

- sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót oraz umowa,

Zamaw iający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (w trakcie wykonywania robót),

- odbiór końcowy (przekazanie Zamawiającemu gotowęgo do eksploatacji zadaszanego lodowiska

3. Część informacyjna

Zamawiający oczekuje, że otrzyma przedmiot zamówięnia zarówno w obszarze projektowania jak i wykonania zgodnie z
podpisaną umową. PIanowany obiekt, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane wymaga sporządzęnia dokumentacji
pĄektowej w zakęsie niezbędnym dla dokonania zgłoszenia zamiaru budowy hali pneumatycznej wraz z urządzeniami
budowlanyni. Hala pneumatyczna będzie stanowić przykycie lodowiska położonego na działce ewidencyjnej nr 9 oraz 1/5
przy ulicy l7 Stycznia 68 w Lesznie. Zamawiający ma prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

4. ogłoszenie o pIzelargu Zostanię zamieszczone na stronię intemetowej www,mosir|eszno.ol ofaz
httulĘa§lr!ę§Zloł oraz są dostępne w biurze ptowadzącego postępowanie (Miejski ośrodek Sportu i Rekeacji,
ul, SfiZelecka 7,64 - l00 Leszno).

5. Przy wykonawstwie oraz odbiorzę robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania okeślonę w
projekcię budowlanym, specyfikacjach technicznych i polskich normach z uwzględnieniem poniższych walunków do w/w
dokumęntów.

6. Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach
określonych w ustawie z dnia l6 kwiętnia 2004 r. o w}.robach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570).

7, Zamaw|ający dopuszcza zastosowanie materiałów i vządzeń technicznych oraz elementów wyposażenia lównoważnych
opisyrvanym w dokumentacji projektowęj, przedmiarach robót olaz STWiORB.
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Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego w w/w dokumentach jęst
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia techniczne i elementy wyposażenia spełniają
wymagania okeś|one przez Zamawiającego oraz obowiązany jest uzyskać na ich Zastosowanie akceptację ZamaWiającego i

Inspektora Nadzoru danej blanży,

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału, urządzenia
technicznego lub e|ementu W}posżenia, to chaIakteryzujące tak opisany mateflal, urządzenie techniczne lub element
wyposażenia parametry i cechy techniczne oraz posiadane atęsty icertyfikaty stanowią warunek równoważności dla
rozwiązań zamiennych.

Należy przyjąć, że wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiałów zaproponowanych i
występujących w dokumentacji przetargowej towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny", co oznacza, że dopuszcza się
zastosowanie urządzeń i mateliałów o cechach nie gorszych niż opisywane w niniejszym dokumencie, tj, spełniających
wymagania techniczne, lunkcjonalne i jakościowe co najmnięj takię jak wskazane w specyfikacji lub lepsze. Wykonawca,
który zdecyduje się stosować urządzenia i materiĄ równoważne opisy.wanym w dokumentacji, obowiązany jest wykazać,
że oferowane przez niego urządzenia i materiĄ spełniają wymagania określone w załączonych do SIWZ dokumęntach.

l0, Powstałe podczas prowadzenia robót odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 20l2 r. o odpadach ( tj. Dz. U. z2016 r. poz. 1987 ze zm.) i jej kosa uwzględnić w
cenie ofenowej.

l l . Zakes robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

l) organizację i zagospodarowanie terenu robót oraz zaplecza robót, oraz wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra |nfiastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r, Nr l20,
poz. 1126);

2) ustanowienie Kierownika Budowy i Kięrowników Robót dla poszczególnych branż, posiadających niezbędne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Do obowiązków Kierownika Budowy naleźeć
będzie koordytowanie prac wszystkich branż oraz sporządzanie we współpracy z Inspektorami Nadzoru
poszczególnych branż i Zamawiającym protokołów z rad budowy;

3) nie dopuszcza się gromadzenia i przechowywania na terenie budowy jakichkolwiek materiałów porozbiórkowych;

4) obsługę geodezyjną, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów oraz
wykonanie dokumentacji powykonawczej ;

5) właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w okresie realizacji przedmiotu zamówienia aż do zakończenia
i odbioru końcowego;

6) ubezpieczenie budowy i lobót z t}tułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z okeślonymi zdarzeniami losowymi
oraz od odpowiedziaIności cywilnej;

7) organizację min. l raz na dwa tygodnie posiedzeń koord}Tacyjnych - tz\Ę. rud budowy wraz z udziałem w nich
upowaźnionego przedstawiciela Wykonawcy, plzedstawiciela Zamawiającego, Kierownika Budowy i Kierowników
Robót, Inspęktorów Nadzoru. Terminy md budowy należy uzgodnić z Zamawiającym. Ponadto Przedstawiciele
Wykonawcy są zobowiązani do uczestniczenia w tzw. naradach tęchnicznych na każde żądanie Zamarłiającego;

8) szkolenie osób zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia w zakresie przepisów BHP;

9) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu przy|egłego do tęręnu robót do Stanu pięrwotnęgo, dęmontź obiektów
tymczasowych oraz uporządkowanie terenu;

l0) biężące uuzymanie czystości na telenie pIowadzonych robót;

ll) wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badan laboratoryjnych potwierdzających
uzyskanię dla badanych elementów palametlów technicznych wymaganych dokumentacją budowlaną i
specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjnę muszą być wykonywane przez uprawnione laboratoria
nięZaIeźne W StoSunku do Wykonawcy;

l2) ewentualne inne kosźy, które zdanięm Wykonawcy trzeba ponieść w związku z realizacją zamółienia;
l3) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancjijakości i rękojmi na wykonane roboty i wbudowane

materiały, Wyroby i urządzenia na Zasadach opisanych w Rozdziale l3 pkt, l ppkt 3) SIWZ.

Udzielona przez Wykonawcę rękojmia i gwarancja jakości nie moż€ uniemożliwiać Zamawiającemu oraz
innym podmiotom (za zgodą Zamawiającego) rea|izacji nowych Zadań inw€stycyjnych, w szczególności:
budowy przylączy, modernizacji sieci, usunięcia awarii, montażu urządzeń itp. zamawiający Zobowiązuje się
każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na ter€nie objętym niniejszym zamówieniem
publicznym, do poinformowania wykonawcy o rodzaju robót iterminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo
ucz€§tniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić ladzór. za te czynności Wykonawca nie może żądać od
Zamawiającego wynagrodzenia.

W przypadku wystąpi€nia, w okresie obowiązywania gwarancji, konieczności wykonania napraw
niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczególności wynikających Z powodu dzialań osób trzecich),
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wykonawca uprawnia Zamawiającego do przeprowadzenia niezbędnych naprarv, z z;aslrzeżeniem, że

Zamawiający każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniej§zym
zamówieniem publicznym, poinformuje Wykonawcę o rodzaju robót i terminie ich rea|izacji. Wykonawca
ma prawo zlożyć ofertę cenową lub w przypadku wyboru innej of€rty uczestniczyć w trakcie realizacji robót
i prowadzić nadzór. Za te czynności wykonawca nie może żądać odzamawiającego wynagrodzenia, W takiej
sytuacji Zamawiający nie traci uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji

l2. Do obowiązków Wykonawcy naleźy ponadto:

l) Protokolarne przejęcie terenu budowy od Zamawiającego.

2) Usuwanie w określonym przez Zalnawiającego i lnspęktorów Nadzoru telminie wszelkich stwierdzonych

nieprawidłowości.

3) Wykonywanie poleceń i wskazówek Inspęktorów Nadzoru.

4) Organizowanie robót w uzgodnieniu z lnspektorami Nadzoru tak, aby Z tęgo ty,tułu nie było zbędnych przerw w

realizacji robót.

5) Rozpoczęcie prac nięzwłocznie od dnia przekazania terenu budowy.

6) Przestrzegania zasad BHP oraz planu BIOZ.

7) Najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożenie Zamawiającemu dokumentóW potwierdzających uprawnienia

osób uczestniczących w realizacji zamówienia, o których mowa w Rozdziale 5 pkt. 6 ppkt 3) lit, b) niniejszej SIWZ.

8) pfzygotowanie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych do właściwego inspektora pracy, zgodnie z §3

rozporządzenia Ministla lnl}astruktvy z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.40l).

9) opracowania harmonogramu realizacji robót i jego aktualizacji na każde polęcenie Inspęktorów Nadzoru lub

Zamawiającego. Harmonogram oraz jego aktualizacje należy przedstawiać Inspektorom Nadzoru poszczególnych

blanż w celu zaopiniowania i akceptacji. Pierwszy harmonogram do akceptacji Inspektorów Nadzoru wszystkich
branz na|eży przekazać w tęIminie 5 dni od daty podpisania umowy. Aktualizacje należy składać w terminie 7 dni

od wezwania przez przedstawiciela Zamawiającego.

l0) Uzyskanie pozwolenia na użlkowanie obięktu.

l l) Usuwanie z terenu budowy osób i sprzętu niezwiązanych z realizacją zadaria,

l2) Uczestniczenie w radach budowy Kierownika Budowy oraz Kierowników Robót, którzy przedstawią

zaawansowanie robót olaz sprawy, które wymagają rozsfzygnięcia przez lnspektorów Nadzoru i przez

Zamawiającego, W szczególności nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub Zaglożęnia tęIminowego wykonania
zamówienia.

13) Dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych lobót w terminach określonych przez

Inspektora Nadzoru danej branży.

14) Wykonanie na polecenie Inspektorów NadZoIu prac niezbędnych ze względu na zagrożenie życia i bezpieczeńStwa

osób lub zabezpieczenie przed awarią, zawiadamiając o tym niezwłocznię Zamawiającego.

15) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych (planuje się jeden przegląd rocznie). Nieobecność Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przeglądl, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół
przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w określonym przez

Zamalł iajacego term inie.

l6) Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych w terminie okeślonym przez Zamawiającego.

l3. W przypadku, gdy termin ważności po|isy, o któĄ mowa w Rozdziale ó pkt. 7 ppkt l ) lit, b) SIWZ upływa przed teminem
zakończenia robót objętych niniejszym zamówieniem, wówczas wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do

p1zedstawienia Zamawiającemu nowej polisy przed up§rvem ważności polisy poprzedniej, Nie dokonanie powyższego

będzie stanowiło podstawę do wstrzymania robót z dnięm upływu ważności polisy i naliczania kar umownych za

spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy do czasu przedstawienia

Zamawiającemu nowej polisy.

l4.Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni ka|endarzowych od dnia podpisania umowy. Za ewentualne

opóźnienia w pzekazaniu terenu budowy wynikłe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego wybranemu Wykonawcy
nie będą prz;rlugirła11 żadne roszczenia.

15,Zamawiający nie dopuszcza moźliwości udzielenia Wykonawcy za|iczki.

l'.Zamawia!ący nie dopuszcza możliwości częściowego fakturowania robót. Zasady odbioru końcowego oraz sposób

rozliczenia zawartę zostały w zapisach wzoru umowy, która stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ,

l7. PodStaWą do wystawienia laktury jest podpisany przez Zamawiającego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w
obecności InspektoIów Nadzoru, Kierownika Budowy, KielownikóW Robót, Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego
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podwykonawcy protokół odbioru robót. Załącznikiem do protokołu odbioru robótjest kosżorys powykonawczy sprawdzony
i Zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru lnwestorskiego.

l8. Należność za wykonane roboty będzie uregulowana przez Zamawiającego przelewem w tęrminie do 30 dni kalendarzowych
od daty otrzymania poprawnie wystawionej i zgodnej z umową faktury VAT.

19. Odbioru końcowego robót dokona Zamawlający i wyznaczeni przez Zamawtalącego przedstawiciele w obecności
Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, Kierownika Budowy i Inspektorów Nadzoru, w ciągu 14 dni od
daty pisemnego zgłoszenia ich do odbioru, pfzy czym zgłoszenie to musi być potwierdzone pfzez Inspektorów Nadzoru, iż
Ioboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją budowy i umową oraz bez wad na tyle istomych, że obiekt nadaje się do
uż},tkowania. Do zgłoszenia zakończęnia robót Wykonawca załącza dokumenty wymagane ustawami i wydanymi na ich
podstawie przepisami wykonawczymi, w szczególności:

l) Pozwolenie na użytkowanie obiektu,

2) Wypełnione dzienniki budowy,

3) Oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót.

4) Wyniki badań laboratoryjnych wbudowanych materiałów, wykonane w obecności Inspektorów Nadzoru w czasie
rea|izacji, potwierdzające uzyskanie pozy,tywnych wyników.

5) Deklaracje zgodności wbudowanych matęIiałów i vządzeń - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 1"7 listopada 201ó r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości uż}tkowych wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowIan;,m (Dz. U. z2016 r. poz. 1966).

6) Geodezyjnie potwieldzony obmiar wykonanych robót wraz ze szkicami geodezyjnymi powykonawczymi (2
egzemplarze) z potwierdzonym przyjęciem przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Lesznie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

7) Udzieloną pisemną gwarancj ę jakości na wykonane prace i wbudowane materiały, urządzenia,

8) Dokumentację powykonawczą obiektu budowlanęgo wraz Zę wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,
potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektorów Nadzoru poszczególnych branź.

9) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 3 egzemp|arze.

l0)Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczęnia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje uż},tkowania,
dokumenty gwarancyjne i inne dokumęnty wymagane stosownymi przepisami,

l l)Pozostałe dokumęnty potwięrdzające należ}te wykonanie plzedmiotu zamówienia.,

l2)Oraz inne dokumenty nię wymienione a wymagane obowiązującymi przepisami prawa, normami w tym zakesie.

20, BIak wymaganych dokumęntów lub teZ brak potwięrdzenia przez Inspektorów Nadzoru, żę przedmiot zamówienia został
wykonany zgodnie z dokumentacją budowy i umową oraz bęz wad na tylę istotnych, że obiekt nadaje się do użytkowania
spowoduje nie przystąpięrię plzęz Zamawiającego do odbioru końcowego.

2l , Podstawą wystawienia faktury końcowej jest podptsany przez Zamawiającego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli
w obęcności Inspektorów Nadzoru. Kielownika Budowy, Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego podwykonawcy plotokół
końcowego odbioru robót

żż. Za|eca się przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca prac.

ż3. Kosay wizji lokalnej miejsca robót poniesie Wykonawca.

24.Dokumenty dotyczącę przedmiotu zamówienia moźna pobrać Ze stlony www.mosirleszno.pl oraz
httul]Ipslr]ęvlo.btBeql.p]L

25,Zgodnie z art.29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymagazatrndnieniaprzez Wykonawcę |ub Podwykonawcę na podstawie
umowy o placę, osób wykonujących następującę czynności w zakresie realizacji zamówienia:

l) roboty Ziemne,

2) roboty budowlanę w zakesie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części,

3) roboty związane z hydrauliką, roboty sanitame,

4) roboty w zakesie instalacji elektrycznych.

26.Wykonawca w tefminie do 10 dni od podpisania umowy zobowiązany jest plzedłożyć Zamawiającemu listę osób
Zatrudnionych na podstawie umowy o pracęl o której mowa W pkt. 25 powyżej,

2'7.Zama\!iający zastrzega sobie możliwość kontoli zatludnięnia osób wykonujących wskazane powyżej czpności przez cały
okres realizacji umowy, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dowodów potwierdzających zawarcie przez
Wykonawcę umów o pracę z pracownikami wykonującymi prace w ww. zakęsie. Kontrola może być przeprowadzona bez
wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

iloslR.12,2a18 slrofia 8 :30



MoSiR.l2.2018
NloDERNlZAcJA LoDowrsKĄ - BLDowA ZADASZENlA

28, Nieplzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w pkt. 26 i 2'l powyżej, będzie traktowane jako
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących pracę na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie
naliczeniem przez Zamawiającego kar umownych, o których mowa w § l0 wzoru umowy (Zalącznik nr 7 do SIWZ)

l,

2.

3,

4.

)

1,

J.

4.

5.

6.

Termin wykonania zamówienia określi Wykonawca w składanej ofercie, podając go w dniach kalendarzowych licząc od
dnia przekazania terenu budowy, przy czym Zamawiający zastrzega iż telmin wykonania zadania nie może być kótszy niż
50 dni kalendarzowych oraz dfuższy niż 70 dni kalendarzowych zgodnie z założeniami Rozdziału l3 pkt l ppkt. 2) SIWZ.

Plzekazanie terenu budowy nastąpi w teIminie do 7 dni ka|endarzowych od dnia podpisania umowy.

Z t}tułu opóźnień w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy nie będzie przysfugiwało plawo żądania odszkodowania w
ramach kar umownych.

W przypadku wysląpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych związanych z okresem zimowym, przerwa
w realizacji zamówienia zostanie wpisana do dziennika budowy i nie będzie wliczana do terminu, o którym mowa powyżej.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

l) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępou,aniu, okeślone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SlWZ.

Warunki udziału w postępowaniu.

O udzięlenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają waruŃi udziału w postępowaniu, dotyczące:

l) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej dzialalności zarłodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów,

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

3) Zdolności technicznej Iub zawodowej,

- określone przez Zamawiającego w ogloszeniu o zamówieniu i SIWZ.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy wspóInie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu izawarcia umowy w sprawie zamówienia
pubJicznego.

Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenię
zamówienia.

OkręśIenie \Ąarunkó\^ udzialu rł posteporłaniu.

1) Zamawiający nie okręś|a warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów o którym mowa w Rozdziale
5 pkt.2 ppkt l) SIWZ,

2) Wykonawca spełni warunek udziafu w postępowaniu dotyczący s}łuacji ekonomicznej Jub finansowej, o którym
mowa w Rozdziale 5 pkt. 2 ppkt 2) SIWZ, jeżeli wykaże, że:

a) dysponuje kwotą (środki własne lub zdolność kredytowa) w wysokości 250.000,00 PLN (słownie: dwieście
pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/l00),

b) jest ubezpieczony od odpowiedzia|ności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 800.000,00 PLN (słownie:
oSiemset tysięcy Złotych 00/100).

3) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w Rozdziale 5 pkt.2
ppkt j ) S lWZ. jeżeli \^ ) każę. że:

a) wykonał w ok-ręSie ostatnich 5 lat plzed upł}.Wem teminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działa|ności jest kótszy - w tym okresie, co najmniej clwa zadania polegające na zaprojektowaniu,
wybudowaniu i oddaniu do uż)łku hali pneumatycznej nad lodowiskiem lub boiskiem sportowym o
powierzchni nie mniejszej niź l l00 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzy§zącą o wartości co
najmniej 500,000,00 PLN brutto (slownie: pięćs€t tysięcy zlotych 00/100) każda z zastrzeżen|em, że
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budowa/prz€budowa obejmowała oprócz rdykonania robót ogólnobudowlanych, budowę instalacji
eIektrycznej.

Ponadto Zamawiajqq) zdstrzega, iż przez jednq robotę rolumie jednq wykonanq robotę budclwlanq w ramach jednej
u n owy/kontraktlł,/z Ieceni a.

b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznęgo,
odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi:

- min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi branży
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Osoba ta będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy.

- min. l osobą posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi branży
elektrycznej w zakesie instalacji elektrycznych. Osoba ta będzie pełniła fuŃcję Kięrownika Robót
branży e]ektrycZnej.

osoby te muSZą posiadać aktualne ZaśWiadczenię o przynalężności do właściwej izby samorządu zawodowego, odpowiednie
uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca l994 roku , Prawo budow|ane (tj. Dz, U. z 2011 r. poz.
1332 ze zm.) lub fóWnoważne uplawnienia uzyskane na terenie Eulopęjskięgo obszaru Gospodarczego i jeżeli jest to
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Osoby będqce oblwatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, a v,skazane jako eksperci, od których wymągąne sq
stosowne uprqwnienia budowlane, powinny posiadać decyzję \|, sprawie ulnania wmaganych lołalifikacji do wykony,wania w
R2eczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zdmówienia zgoclnie z
ustąwq 2 dnią 22 grudnią 201 5 r. o ząsądąch uznawania kwaliJikacji zrłwodowych nabytychw pąństwąch członkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. 20l 6 poz. 65).

7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania waruŃów udziału w postępowaniu, w stosownych s},tuacjach olaz w
odniesieniu do konkremego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
s),tuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezaleźnie od chalaktelu plawnego łączących go z nim
stosunkóW prawnych.

8. Zamawiający jednocześnie informuje, żę ,.stosowna s},tuacja", o której mowa w punkcie 7 powyże] Wystąpi wyłącznię W
przypadku kiedy:

1) Wykonawca, któIy polega na zdolnościach lub s}luacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, W sZcZęgólności pĘą!§layąiaq
zobowiazanie tych oodmiotów do oddania mu do dysnozvcji nięzbędnych zasobów na potrzeby realizacii
zamówienia.

2) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub syłuacji innych podmiotów na zasadach określonych
w al1. 2ża ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi Zasobami w stopniu umożliwiającym naleź}te wykonanie
zamówienia publicznego oIaZ oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę Z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, Zamawlający żąda dokumentów, które określa.ją w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;

c) zakres i okręs udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia pubIicznego;

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji Zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty,
których wskazane zdolności dotyczą.

,,Zobowiązanie innego podmiotu" powinno być złożonę w oryginale. Może ono być złożone w formie pisemnego
oświadczenia innego podmiotu, ale równieź W postaci innych dokumentów (np. umowa przedwstępna, umowa
generalna o wspóĘmcy). Istotnę jęSt, aby Z treści przedłożonych dokumentów Zamawiający pozyskał informacje, o
których mowa W punkcie 2) lit. (a-d) powyźej.

,Zobowiązanie innego pomiotu" powinno wskazywać w sposób jednomaczny i bezwarunkowy wolę innego
podmiotu udostępnienia swoich zasobów Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia publicznego.

3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne ]ub zawodowe lub ich
s},tuacja ekonomiczna lub finansowa, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu olaz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy PZp.

4) W odniesieniu do warunków dotyczących wyksżałcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy
mogą polegać na zdolnościach innych podmiotóW, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji
któIych te zdolności są wymagane.

5) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach |ub sytuacji innych podmiotów na zasadach
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okfeślonych w aft. ?2a ustawy PZp, przedstawięnia W odniesieniu do tych podmiotóW dokumentóW Wymienionych
w Rozdziale 6 pkt. 7 ppkt 3) lit. a) SIWZ.

6) Jeżeli zdolności tęchniczne lub zawodowe lub s)tuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w
pkt. 7 niniejszego Rozdziafu SIWZ, nie potwieldzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą Wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w
terminie okre(lonym przez Zamarł iającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistęgo wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe o których mowa w Rozdziale 5 pkt. ó ppkt 3) SIWZ lub s}tuację finansową |ub
ekonomiczną, o której mowa w Rozdziale 5 pkt. 6 ppkt 2) SIWZ.

- Wykonawca, który polega na s}tuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidamie z
podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą
Wskutek nieudostępnienia tych ZasobóW, chyba że Za nieudostępnienie żasobów nie ponosi Winy,

9. Zgodnię zaft.24 ust. 1 ustawy Plawo zamówień pubiicznych z postępowania o udzielenię zamówienia wyklucza się:

- Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw
Wykluczenia (aI1. 24 ust. l pkt. 12) ustawy Pzp);

- Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo (art. 24 ust. 1 pkt. l3)
ustawy PZp):
a) o którym mowa W art. l ó5a, an. l8l -l 88, art. l 89a, art. 2l8-22l, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub

art.270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks kamy (t. j. Dz, U. z 2016 r., poz. ll37 ze zm.)
lub art. 46 |ub art. 48 ustawy Z dnia 25 czerwca 2010 r. o spolcię (t. j, Dz. U. z20l7 r. poz. 1463),

b) o charaktelzę tenorystycznym, o którym mowawart. 115 § 20 ustawy Z dni,a6 czerwca 199'7 r. - Kodęks
kamy,

c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub an. l0 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na ter}lorium Rzecz}?ospolitej
Polskiej (Dz. U. z2012 r.,poz.769),

Wykonawcę, jeźęli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandyowej lub komandyowo-akcyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 9 lit b) Rozdziafu 5 SIWZ (art.
24 ust. l pkt. 14) ustawy PZp);

- Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu iub ostateczną decyzję adrninistracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia Społeczne lub Zdrowotnę, chyba że
Wykonawca dokonał płatności na|eżnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społecznę lub
zdrowotnę wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiąźące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności (aft. 24 ust. 1 pkt. l5) ustawy Pzp);

- Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub razącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego
w błąd przy przedstawieniu informacji, Ze nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziafu w postępowaniu
Iub który Zataił te informacje lub niejest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów (art.24 ust. l pkt.
16) ustawy Pzp);

- Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił infolmacje wprowadzające w błąd
Zanawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawialącego
W postępowaniu o udzielenie zamówienia (art,24 ust, 1 pkt. 17) ustawy PZp);
Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art, 24 ust, l pkt.
l8) ustawy Pzp);
Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub któIego
pracownik, a takźę osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej
umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym
zakłócenie konkurenc.ji moźe być wyeliminowane w inny sposób niż plzęz wykl\czenie Wykonawcy z
udziału w postępowaniu (art.24 ust, 1 pkt. 19) ustawy Pzp);

- Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji
między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiającyjest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych (af|.24 ust, 1 pkt. 20) ustawy PZp);
Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pażdziemika 2002, r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
za czyny zabronione pod groźbą kary (t. j. DZ. U. z2016 r.poz. 154l ze Zrn.) (art. 24 ust. l pkt. 2l) ustawy
P.p),,
Wykonawcę, wobec którego orzeczono t}tułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne (art.24 ust. l pkt,22) ustawy PZp);
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- Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia l6lutego 2007 r,
o ochronie konkurencji i konsumentów (t. J. Dz, U, z2017 l. poz.229 Zę Zm.), Złożyli odrębne oferty, ofeIly
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziafu w postępowaniu, chyba żę wykażą, że istniejące między
nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzięlęnie zamówienia (art.24

l pkt, 23) ustawy Pzp);.

Na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiaiący wyk|ucza również
Wykonawcę:

l) w stosunku do którego otwal1o likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
ręstruktuIyzacyjnym jest przewidziane Zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie an. 332 ust. l ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (t. j. Dz. U. z 201'7 r., poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawafł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeźeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w tlybię art. 366 ust. l ustawy z dnia 28 ]utego 2003 r. - Prawo
upadłościowe (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.2111 ze zm.) (art. 24 u§t. 5 pkt. l) ustawy 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 nienaleźycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest W Stanie wykazać za pomocą Stosownych
środków dowodowych (art.24 u§t. 5 pkt. 2) u§tawy PZp);

3) który, z plzyczrn leźących pojego stfonie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o
którym mowa w afi. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania (art. 24 ust. 5 pkt. 4) ustawy Pzp);

l. W zakesie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału W postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 5
pkt. 2 SlWZ, Wykonawca do ofefty dołącza aktualne na dzi€ń 5kladania ofert ośWiadczenie w zakresie wskazanym prZęZ
Zamautiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego wzór stanowi
Zalącznik nr 2 do slwZ - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udzialu w postępowaniu.

2. W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdzia|e 5 pkt. 9 i 10 SIWZ, Wykonawca do
ofeńy dołącza aktualne na dzień skIadania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym pruezZamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Walunków Zamówienia, którego wzór stanowi Zalącznik nr 3 do slwz -

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wyk|ucz€nia Z postępowania.

3. oświadczenia, o których mowa W pkt. l i2 niniejszego Rozdziału SIWZ, stanowią wstępne potwieldzenie, że wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie plzez Wykonawców ośWiadczenia, o których mowawpkt. l i Wpkt.
2 niniejszego Rozdziału składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiega.jących się o zamówienie. Oświadczenia te mają
potwieldzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakesie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spehiania, w zakesie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu,
zamieszcza infolmacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o któr}.m mowawpkt. l iwpkt.2 niniejszego Rozdziału SIWZ.

6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w ceiu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o
którym mowa w pkt.2 niniejszego Rozdziału SlWZ.

1, Zgodnie Z aIt, 26 ust. 2 Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyźej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie kótszym niź 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, które
wymaga Zamawiający tj. :

l) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego s}tuacji
ękonomicznej lub finansowej, o którym mowa w Rozdziale 5 pkt 6. ppkt 2) SIWZ:

a)informac.ji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kedytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdo]ność kredytową Wykonawcy, w okesie nie wcześniejsąłn niż l
miesiąc przed upływem terminu składania ofeI1.
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b) dokumentów potwierdzających, że Wykonawcajest ubezpięczony od odpowiedzialności cywilnej w zakesie
prowadzonej działalności zwięanej z przedmiotem zamówięnia na sumę gwarancyjną okeśloną przez
Zamawiającego.

Jężęli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może załączyć dokumentóW dotyczących s}tuacji
finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w
wystarczający sposób potwieldza spełnianie opisanego ptzez Zamawiającego warunku udziału
w postępowaniu.

UwAcA:
zgodlie z orzeczeliem KIo \ry tym Zakre§i€ (wyrok KIo 707 /16 z.lnia20 kwietnia 20l7 r.) przedIożona
na wezwanie zamawiaiącego polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej w Zakresi€
prowadzonej dzialalności powinna być aktualna na dzień zlożenia polisy i mieć charakter ciągły tj.
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunku dzialu w postępowaniu na dzień składania ofert.

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznęj lub
zawodowej określonego w Rozdziale 5 pkt 6. ppkt. 3 SIWZ:

a) wykazu robót budowlanych rvykonanych nie wcześniej niż w okęsię ostatnich 5 lat przed upłlrłem terminu
składania ofert, a jeżeli okes 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 loboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
infomacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budow|anego i prawidłowo
ukończone, pvy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawionę przęz
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przycz5my o
obiektywnym charaktelze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inrre dokumenty
(Zalącznik nr 5 do slwz):

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzia|nych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania Zamówięnia
publicznego, a także Zakresu wykonywanych przez nie cz}Tności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami (zalącznik nr ó do SIWZ),

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) odpisu z właściwego rejęstru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jężęli

odrębne przepisy wymagają wpisu do ręjęstru lub ewidencji, w celu potwieldzenia braku podsta\ł
wykluczenia na podstawie ań. 24 ust. 5 pkt l ustawy Pzp;

Zamawiający w celu potwięrdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na
podstawie art,24 ust 5 pkt l) ustawy Pzp, skorzysta Z dokumentóW Znajdujących się w ogólnie dostępnych
bazach danych.
Zamawiający prosi o wskazanie w Formularzu ofęrtowym (Zalącznik nr 1 do SIWZ) strony intemetowej,
na której dostępne są dokumenty, o których mowa W Rozdziale 6 pkt'7 ppkt 3 lit. a) S[WZ.

Jeżeli w dokumentach składanych w cęlu potwieldzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą
wyrażanę w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kulsu PLN w stosuŃu do walut
obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów śrędnich walut obcych) w dniu zamieszczenia
ogłoszenia w Biulet}nie Zamówień Publicznych.
Zgodnie z art. 24 ust. 1l ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie intęmetowej
informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczęnie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej glupy kapitałowej, o któIej mowa W art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZp. WraZ ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dow ody, że powlązania z innym Wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wzór oświadczenia o przynaleźności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitalow€j, o której mowa w art. 24 ust. l pkt 23 ustawy PZp stanowi
Zalącznik nr 4 do SIWZ.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępo\łaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub
dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je ozyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, w szczególności rejestrów publicznych W rozumieniu ustawy z dnia l7 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów lealizujących Zadania publiczne (t. j. Dz. U. z2017 r., poz. 570).
W przypadku wskazania przęz Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w punkcie
'7, 14, l'7 i18 niniejszego Rozdziału, w formie e|ektronicznęj pod oheślonymi adresami intemetowymi

3)

9.
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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 dokumęntów, o których mowa w puŃcie 7, 14, l7 i l8
niniejszego Rozdziału, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub
dokumentów przechowywanych przez Zamawialącego zgodnie z art. 97 !st. l ustawy, Zamawiający w celu
potwierdzenia oko|iczności, o których mowa w ań.25 ust. l pkt l i 3 ustawy, kolzysta Z posiadanych oświadczeń
lub dokumentów, o ile są one aktualne.
Zarnawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanle zamierza powierzyć
Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. W przypadku zamówień na roboty
budow|ane, które 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 olaz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych
W roboty budowlane, Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w
zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowycb
Podwykonawców, którym w późniejszym okręsie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

Dokumenty podmiotów Zagranicznych:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Zamiast dokumentóW, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 7 ppkt 3 |it. a) SIWZ:
a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niź 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofęrt.
2) Jeźeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokumęnt

dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 14 ppkt l) |it a) powyżej, Zastępuję się ję
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczęnie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożorrc
przed notaliuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa w zdaniach poprzedzających powinny być
wystawione W telminach odpowiednich dla dokumentów wymienionych w pkt. l4 ppkt. l ) lit a) niniejszego
Rozdziału SlWZ.

3) W przypadku wąĘliwości co do treści dokumęntu 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 dokumęnfu.

Zgodnie z art.24 ust. 8 ustawy PZp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust, l pkt 13 i 14
oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy PZp, możę przedstawić dowody na to, źe podjęte przez niego śIodki są Wystarczającę
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej plzestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę |ub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz wspóĘracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub
plzestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie
stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, olzeczono plawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzięlęnię zamówienia oraz nie upłynął okeślony w tym wyroku okes obowiązywania tego
zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, 1eżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
Wykonawcy, uzna za wystarczalące dowody przedstawione na podstawie art, 24 ust. 8 ustawy PZp,
Dokum€nty dotyczące podmiotów trzecich:
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który po|ega na zdolnościach lub syuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a uStawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych
w Rozdziale 6 pkt 7 ppkt 3 lit. a) SIWZ,

Zamawiający w ceIu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podmiotu tźęciego na podstawię art. 24 ust 5 pkt 1)

ustawy Pzp z udzialu w postępowaniu skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach
danych.

Zamawiający prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Zalącznik Nr l do sIwZ) strony intemetowej, na IdóIęj
dostępne są dokumenty dotyczące podmiotu trzecięgo, o których mowa w Rozdziale 6 pkt. 7 ppkt 3 lit. a) SIWZ.

Dokumenty dotyczące podwykonawcy, któremu wykonawca Zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia, a który niejest podmiotem, na którego Zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach
opisanych w art. 22a usta}vy:

l3.

14.

I,7 .
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l6.

l8.
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Zamawiający żąda od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
niebędącemu podmiotem trzęcim, przędstawienia w odniesieniu do tego podwykonawcy dokumentów
wymienionych w Rozdzialę 6 pkt. 7 ppkt. 3 lit. a) SIWZ,

Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podwykonawcy na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1)

ustawy Pzp z udziafu w postępowaniu skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach
danych.

Zamawiający prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (ZaIącZnik Nr l do SIwZ) strony internetowej, na której
dostępne są dokumenty dotyczące podwykonawcy, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 7 ppkt 3 lit. a) SIWZ,

lnne dokum€nty;
l ) Dowód wniesienia wadium.
2) leżeli Wykonawca będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, niezależnie od charaktęru

prawnego łączących go z nim stosunków, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczeeólności p!z9d§ĘU!ąią§_ZQb9]Łi@i9,1Eh
podmiotów do oddania mu do d},soozvcj i nięzbędnych zasobów na ootrzeby realizacii zamówienia (na zasadach
opisan},ch w Rozdziale 5 pkt 8 niniejszej SlWZ).

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości
Zamawiającego, moźe on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz któIego roboty budowlane
były wykonywane, o dodatkowe infomacje lub dokumenty w tym zakesie.
W przlpadku, o którym mowa W pkt l1 powyżej Zamawiający możę żądać od Wykonawcy przedstawienia
tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego
dokumentów.
Oświadczęnia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku dotyczące
Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach okeśIonych
w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyazącę podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumęnty, o których mowa w
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 20l6 roku, inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej ,.za zgodność z oryginałem".
Za oryginaI uważa się oświadczenie lub dokum€nt zlożone w formie pis€mn€j lub w formie elektronicznej
podpisane odpowiednio wlasnoręcznym podpisem aIbo kwalifikowanym podpisem €l€ktronicznym.
Poświadczenia ,.za zgodność z oryginałęm" dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach
lub s},tuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspóInie ubiegający się o udzielenie zmówięnia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentóW, któIe każdego Z nich dotyczą,
Poświadczenie ,.za zgodność z oryginałem" następuje w folmie pisemnej ]ub w formie elektfonicznej podpisane
odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku
poświadczenia ,,za zgodność z oryginałem" kopii dokumentów przez osobę(y) nie wymienione w dokumencie
rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy wruZ Z ofertą Złożyć stosoWne Pełnomocnictwo.
Dokumenty spolządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem najęzyk polski.
W przypadku, gdy ofertę podpisujejeden ze wspólników spółki cywilne.j do oferty należy załączyć pełnomocnictwo
udzielone przez pozostałych wspólników do Złożenia ofęfty w niniejszym postępowaniu,
Jeźeli Wykonawca nie złoźy oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale ó pkt l i 2 SIWZ, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, lub
innych dokumentów niezbędnych do przępIowadzęnia poStępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawlający wzywa do lch złożęnia,
uzupełnienia Iub poprawienia Iub do udzielania wyjaśnień w terminię przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu a|bo
konieczne byłoby uniewżnienie postępowania.
Uzupe}niane dokum€nty i oświadczenia mu§zą być złożone w orygina|e lub kopii poświadczonej ,,za zgodność
z oryginalem" odpowiednio przez podmioty, których dotyczą. Dokumenty i oświadczenia przeslane faksem
|ub za pomocą środków komunikacji €lektronicznej muszą zostać dostarczone również w formi€ pisemnej
przed upływem terminu wyznaczonego prZeZ zama}ryiając€go,
Jeźeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo żoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający
wzywa do ich złoźenia w tęrminie przez siebie wskazanym, chyba źe mimo ich złożenia oferta Wykonawcy pod|ega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Zamawiający wzywa także, W wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących ośWiadczeń
lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane
roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego oraz brak podstaw wyk|uczenia - wskazanych w
ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji lstotnych Walunków Zamówienia.
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych
oświadczęń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w
postępowaniu, a jężęli ZaChodZą uzasadnione podstawy do nmania, że złożone uprzednio oświadczenia lub
dokumenty nie sąjuż aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentóW,
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3l. UWAGA!
zamawiaiący zastosuj€ w niniej§Zym postępowaniu prz€targowym procedurę uregulowaną w art.24aa ust, 1

ustawy - Prarvo Zamówień publicznych, zgodnie Z którym zamawiający może, \v postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oc€ny of€rt, a na§tępnie zbadać, czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystni€j§za, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu
w postępowaniu.

Zgodnie z art.26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego
of€rta Została najwyżej oceniona, do złożenia w wyzlaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnVch na
dzień Zlożenia oświadczeń i dokumentów, potwi€rdzających sp€lniani€ warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.

Jeżeli wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyla się od Zawarcia umowy, zamawiający może zbadać, czy
nie podlega wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który zIożył of€rtę
najwyżej ocenioną spośród pozo§tałych ofeń,

Zamawiający informuje, iż nie nal€żv zalączać do Oferty dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie
warunków udzialu w postępowaniu oraz braku pod§taw wyklucz€nia, o których mowa w Rozdziale 6 pkt.7
niniejszej SIWZ. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą składan€
dopiero, na wezwanie Zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta zostani€ najwyżej oceniona.

l . W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającęgo za
pośrednictwem opelatora pocżowego W rozumieniu ustawy Z dnia 23 listopada 20l2r. - Prawo pocźowe (t,j, Dz. U. z2017
I. poz. l48l), osobiście, za pośIednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy Z dnia t 8 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z20l1 r., poz. 1219).

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w
slWZ.

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie wirury być składane na
adres: Miejski Ośrodek Spoftu iRekreacji, u|. Strzelecka 7.64 l00 Lęszno.

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazy.wane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być
kierowane na adres: sekletaliat@mosirleszno,Dl, a faksem na nr (65) 520 56 1 l.

Jeżeli Zamawtający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomięnia oraz informacje za pośrednictwem
faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia l8 lipca 2002 T. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną, każda Ze stlon na żądanię drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku
braku potwierdzenia otrzymania kolęspondencji przez Wykonawcę, Zamawiający ttzna, że korespondencja wysłana przęz
Zamawiającego na numer faksrr/adres poczty e|ektronicznej podany przez Wykonawcę w ofercie, została Wykonawcy
doręczona w sposób umoźliwia.jący zapoznanie się zjej treścią.

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcamijest:

- Sławomir Kryjom D}Tektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie s.kryjom@mosirleszno.pl

w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do l5:00

5.

3.

4.

6.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przep|sy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt zafówno z
Zamawiającym jak i osobą uprawioną do porozumiewania się z Wykonawcami niź wskazany w niniejszym Rozdziale
slwZ. oznaczato, że Zamawiający nie będzie Ięagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt
telefonicmy.

7 . Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia,
kierując wniosek na adres: Miejski OśIodek Sportu i Rekreacji, u|. Strzelecka'7,64 - l00 Leszno, Zamawiający prosi o
przekazyrvanie plań drogą elektroniczną (na adres wskazany w pkt 4 powyżej) w formie edytowalnęj, gdyż skóci to czas
udzielania wyjaśnień.

9, Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień na wszelkie zap7Ąania związane z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków

MoSlR.l1.2qlB slrona 16.30

Rozdziłł 7 - I:lformacja o §po§obi€ porozrrmiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przek*zywania oświadczei lr:b doku:nentów, a łakże wskazanie osób uprawnionych do

z
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Zamórłienia jednak nie PÓŻnjej niż na 2 dni przed up§.rvem terminu. słladania ofen. pod uarunkiem. że \aniosek o
;'ffinfrfi;;j,:'Jlfiji:T::l'..$Xili;:".i,ffi";;,,-:f bł;nalaoza".u*l.;ąi.J",i.pu)"tl,irdokońcad;ia.

I0.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji lstomych Warunkow.7amówienia wpłynie po upływie terminu składania
;J;::l,:ffilłilllŁijłlXii.'ń o"ńr'"jł"i""r"i"*rlu*,"o, zamawiajacy 

"i")"""i,Lrie wyjaśnień albo

" ffi'Ji:ffł^):,HilTr*Tli,:"- nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia treści Specyfikacji

'' il:ilr?łti}#ff;;1J;:1",:i1'''"mawiającyzamieŚci nastronieintęmetowej,naktórejjestudostępnionaSpecyfikacja

IJ' Pisemne odpowiedzi na Zlożonę zapyania staną się integralną cześcia Specl fikacji lstotn)ch Warunkow lamówienia, WPrz}Padku rozbieżnoŚci Pomiedzy rrescią niniejszej sw'Ź 
""ńs.ią uaż,.rón;.r,'ojpo* llili.'iiń'"L"*ląującą należyprzyjąć treść pisma zawierajacego późnl"jr^ 

"s'*li-."i. liffiasnienie zamawiającego,

'' Yrj:iłlłiXl[l|"T:i;f,:,:il:lł,;TJd: podstawie art. 87 ust. ] ustawy pzp , może żądać odwykonawcypisemnych

15,W uzasadnionych przypadkach Zamaw.iający, na podstawie a,..38 ust.,4lstawy Pzp, moźe plzed upływem terminuskladania ofęn zmięnic lreśc SpecyfiLacji L,;.y; "W;r;;k;;;;
udostępni na stronie inr..n.ior^'.1. lowlen ja, Dokonana zmianę SpecyfikĄi Zamauiając;

l6, Jeżeli W postępowan iu prowadzt
z,."*iJ";.'i,".";;1;X;l]',,:JJi'J!,::','.fij1";:fiflfiil:?,,ffił;§.::;T#:";Jil:H.J :TH[ogłoszenia w Biuletynie Zamówień euUticmylh.

l7' Jezeli w wYniku Zmiany treŚci SPecYfikacji lstotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszeniao zmówieniu iest niezbędnv dorliLkÓ*Y cŹas 
". ńr;r;;;;;;;rjin u ofęnach. 7amawiający przedfuża tęrmin składaniaolen oraz zamieszcza informacie na sironie inremeto-.i pr;;Ń;; 38 ust,4a ustauy pzp stosuje się odpowiednio.

]8, Postępowanie prowadzone.jest w języku polskim, w związku z czym wsze|ka korespondencja składana w fakciePo'tęPorłania międz5 Zamarłiaiaclm a-WyLonawcari 
'.n".i 

or? ,o.,,"ironu ,';ęryiu pol'rki;:';'"i 
";"",i sporządzonewJezyku obc}m muszą b5c skiadane rłraz z lłumaczeniem nu;ęry['pol.łi,

l. Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości:
- 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/l00)
Wadium moźe być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:l) pieniądzu;

" r:§:::n"ł.::T"TJ,"łił iij§|*'fi;n 'ou'o,','.zej kasy oszczędnościowo - kredytow ęj, z tym żeporęczenie

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. outworzeniu polskiej Agencji Rozwoju priedsiębló.-"]j łł, o,. J . )|rŹi".ńi."łór;:ł.1."2, wadium wnoszone w formie pienię żnej należy wpłacićprzelewem na rachunek bankowy zamawiającego

Bank PKO BP S.A. 0/Leszno nr: 96 l020 3088 0000 8802 0005 7075z dopiskiem: "W:djry -,plzetqrg nieograniczonJ, _ znak sprawJ, MosIR.12.20l EMotlełnizacja lodowiska - budowg zadasŹeniai

3' Wadium \Ąnoszone w innlch, 
ll[:,'o"r.n przez,lamauialacego formach. należy 

_zloż)c wraz z oferta. w or}gina,e. worPbnq-lopqqĘ opisanei w nasręPujacy rpo.ób, Mi..irki oir"jJł spon" i Rekreacji. ul. s-ńffiz. oą_l00 Leszno,,,Wadium - przetarg nieograniczony _ znak sprawy MOŚrił.iU.iń-.'- '
_ wraz z kserokopią poś."iadc"oną )u Hl'tr:: i",ł:ff:};.budowa 

zadaizenia''

4' W PrzYPadku składania Przez.WYkonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien byćsporządzony zgodnie z obowiązująrym pru*., i *ini.n )u*i"ruinu.tęprlą". 
"t"-.nty,1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwa rancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela

^,1oslR,]2.20l8 
Stlona t7:30
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(instytucjiudzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;

2) określenie wierz}.telności, któfa ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem;

J ) kwotę gwarancji poręczenia:

4) termin Waźności gwarancji/poręczenia;

5) bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne źądanie, zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania
ofeftą, zobowiązanie gwaranta/poręczycie|a do zapłaly na rzecz Zamawlającego pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w an.4ó ust.4a i ust. 5 ustawy PZp tj.:

e jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia pubIicznego na warunkach okeślonych w ofercie,

- nie wniesie wymaganego zabezpteczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemoż]iwe z przycz>n leżących po stronie
Wykonawcy.

o jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o któIym mowa w ar1,26 ust. 3 i 3aPzp, z przyczyn lężących
po jego stronie, nie złoży oświadczęń lub dokumęntów potwięrdzających okoliczności, o których mowa W

a.rt. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. l ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie
wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w ań. 8? ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp" co spowoduje brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

6) gwarancja,/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe;

7) gwarancja"/poręczenie musi być wykonalne na terytolium Rzecz}pospoIitej PolSkiej;

8) wszelkie spory dotyczącę gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej
Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego;

9) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okes zwięania
oiertą.

5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa W Rozdziale 11 pkt. l niniejszej
SIWZ.

6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania śIodków pieniężrych na lachunku baŃowym
Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed up§rvem terminu składania ofęrt tj. przed upĘwem dnia i godziny
wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofeIt.

7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odlzucona.

8. Jeźeli wadium Zostanie wnięsione w walucie obcej, kwota wadium zostanie plzeliczona na PLN wg średniego kursu PLN
w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,

9. Jeżeli wadium zostanie wnięsionę w formach, o których mowa w pkt. l pkt 2) -5) niniejszego Rozdziału SIWZ (w formach,
októrychmowawań.45ust.ópkt2-5ustawyPzp)ikwotawadiumzostaniewtychformachokeślonawwalucieobcej,
kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg śIedniego kulsu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego ptzez
Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w
Biulet}Tie Zamówień Publicznych.

10. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, któIego oferta Została Wybrana jako najkorzystniejsza, z
Zastrzeżenięm pkt, l4 niniejszego Rozdziafu SIWZ.

l l. Wykonawcy, którego oferta została wyblana jako najkolzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium nieżwłocznie po
Zawarciu umowy W sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należ}łego wykonania umoWy.

12.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania
ofert.

13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przęz Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 10
powyżej, jeżeIi w wyniku rozstrzygnięcia odwołaniajego ofęrta została wybranajako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w tęrminie określonym przez Zamawiającego.

14. ZamawiaJący Zatrzymuje wadium wraz Z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o któr}m mowa w afi.
26 ust, 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nię złożył oświadczeń lub dokumentóW potwierdzających
oko|iczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZp,
pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o któIej mowa w art. 87 ust, 2 pkt 3 ustawy PZp, co spowoduje
brak możliwości wybrania ofeńy złożonej przez Wykonawcęjako najkorzystn iej szej.

15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, któIego oferta została wybmna:

|,,loslR.12,2a18 Stfona 18 :30
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1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należ}tego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwę z przycz>Ą leżących po stronie
Wykonawcy.

16.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający upoważniony przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z
odsetkami wynikającymi z umowy rachuŃu bankowego, pomniejszone o koszty plowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej Za przeIew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

l7. Uwaga:

Zamawiający za§trzega, że zgodnie z uchwalą Sądu Najwyższego (sygn. akt l|1CZP 27ll1 Z d,nia żż czerwca 2011 r.)
wadium podlega zalrzymaniu na podstawie art. 4ó ust. 4a ustawy z dńa 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień
pub|icznych (t.j. Dz.U,z2017 r,,poz.1579 ze zm.) lakże wtedy, kiedy wykonawca w odpowi€dzi na wezwanie złożył
dokumenty lub oświadczenia, ale z ich treści nie wynika potwierdzenie okoliczności, o których rnowa w art. 25 ust. l
ustawy PZp.

3,

4.

Wykonawca będzie związany ofeftą przez okes 30 dni. Bieg teminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upłyrłem
terminu składania ofert.

Wykonawca sanrodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć telm in związania ofertą, ztym że Zamawiający
może tylko laz, co najmniej na 3 dni przed upływen] terminu związan|a ofęttą, zwrócić się do Wykonawców o w)Taźenie
Zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okles, nie dłuższyjednak niż 60 dni.

Odmowa wyrażenia zgody na przedfuźenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

Przedłużenie terminu związania ofeńą jęst dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okesu waźności wadium
albo, jeZeli nie jest to moźliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedfużony okes zwi ązania ofertą, Jeżeli przedłużenie
terminu zwiazania ofertą dokon},\i,,ane jest po wyborze olerty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium
lubjego przedłuzenia dotyczyjedynie Wykonawcy, którego oferta Została wybranajako najkorzystniejsza.

Na podstawie aI1. 89 ust. l pkt 7a ustawy Pą Zamawiający odrzuci ofertę, jeźeli Wykonawca nie wyrazi zgody, o której
mowa w aI1. 85 ust.2 ustawy Pzp, na przedłużenię tęrminu ZwiąZania ofeńą.

l. oferte składa sie. Dod rygorem nieważności. w formie Disemn€i. zamawiaiacy ni€ doDu§zcza skladania oferty w
oostaci €lektronicznei.

Dla zachorłania formy pisemnej oświadczenia wo|i niezbędne j€st Zlożenie wIasnoręcznego podpisu na dokumencie
obejmującym treść zlożonego oświadczenia \łoli. Oferta zlożona bez zachowania formy pisemn€j jest nieważna, nie
wywoluje skutków prawnych i pod|ega odrzuceniu na podstawie art.89 u§t 1. Pkt l ustawy PZp.

2. Postępowanie o udzielęnie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamaw'tający nie wyraża zgody na złożenie
oświadczęń, ofeńy oraz innych dokumentów wjednym zjęzyków powszechnie używanych w handlu międz}Tarodowym.

3. Dokumenty sporządzone wjęzyku obcym są składane wtaz ztłumaczęnięm najęzyk polski.
4. Treść oferty musi odpowiadać tręści niniejszej SlWZ,
5. WZór formularza oferty stanowi zalącznik nr l do SIWZ.
6, ofeńa powinna być napisana w języku po]skim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną rwałą i cz}łelną techniką.

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do leprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania
zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy okeśloną W rejesfiZe
lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego
przedstawicięla Wykonawcy.

7. Jeźeli Wykonawcę reprezęntuje pełnomocnik, wraz Z ofertą składa się pełnomocnjctwo.
8. Podpisy Wykonawcy na ofercie, oświadczeniach i dokumęntach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować

osobę podpisującą. Zalęca się opatzenie podpisu pieczątką z imięnięm inazwiskiem osoby podpisującej.
9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, cz)łelny i trwały, Stwierdzone przez Wykonawcę w ofercię błędy i omyłki

w zapisach przed jej złożeniem poprawia się przez skeślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem
czyelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki przez osoby podpisujące oleftę izamieszczenie daty dokonania
poprawki,

l0. ofertę należy przygotować tak, aby Z Zawanością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu składania

2.

1.

5.
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ofęrt.
l 1. żaleca się, aby Wykonawca Zbroszurował ofertę oraz aby Wszystkie kartki oferty były ponumerowane, patafowane i spięte

w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oflerty.
12, Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający okeślił wzory w formie załączników do

niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn iwierszy.
13. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia:

a) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Zalącznik nr l do SIWZ,
b) kosźorysy ofetowe,
c) oświadczenia, o których mowaw Rozdziale 6 pkt, l ipkt.2 niniejszęj SIWZ (Załączniki nr2 i 3 do slwz),
d) w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych

s},tuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, |ub jego części, będzie polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub s},tuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów do oferty powinien
dolączyć zobowięanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby rea|izacji
zamówienia (na zasadach opisanych w Rozdziale 5 pkt 8 niniejszej SIWZ),

e) Oświadczenia wymagane od wykonawcy w zakesie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.
l3 lub aI1. 14 RODO (Załącznik nr 9 do SIWZ)

f) dowód wniesienia wadium

UWAGA:
Zamawiający informuje, iż nie należy załączać do oferty dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie warunków udziału
\ł postępowaniu oraz braku podstaw wyklucz€nia, o których mowa w Rozdziale ó pkt 7 niniejszej SIWZ. Dokumenty,
oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą skIadane dopiero na w€zwani€ Zamawiajątego, przez
Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyż€j oceniona.

14. Wymaga się, aby oferta była złożona w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu zabezpieczonym przed otwarciem,
bez uszkodzenia, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści do chwili jej otwarcia. Na zamkniętej kooercię
lub innym ooakowaniu należy umieścić adręs Zamawiającego. nazwę iadręs Wykonawcy oraz naois:

Prz€targ nieograniczony- znak sprawy MOSlR.l 2.20l 8
Oferta na Modernizację lodowiska - budowa zadaszenia

Nie otwierać przed ló.l0.2018 r. godz. l0:30

15. Wykonawca może, przed upł}.wem tęrminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
ló. Czynność wycofaniajak i zmiany ofety może dokonać wyłącznie osoba uprawniona do działania w imieniu Wykonawcy.
l7.W przypadku wycoiania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie

o wycofaniu oferty, Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać
oznaczęnię:

,,Oświadczenie o wycofaniu ofefty
Pźetalg nięograniczony znak sprawy MOSi R.l2.20l8
Oferta na Modęrnizację lodowiska budowa zadaszenia

Nie otwierać przed 16,10.2018 r. eodz. l0:30"

oświadczenie o wvcofaniu ofertv musi zawierać co najmnięj nazwę iadres Wykonawcy. tręść oświadczenia W},konawc},
o wycofaniu oferty oraz oodpis osoby lub osób uorawnionych do reorezentowania Wykonawcy.

l8. W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakes tych zmian.
Oświadczenie o zmianie ofefty Wykonawca umięszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi
zawięrać oznaczenie,,

,,oświadczenie o zmianie oferty
Plzetarg nieograniczony- znak sprawy MoSIR.l2.20l8
Oferta na Modernizację lodowiska budowa zadaszęnia

Nie otwierać przed l6,10.20l8 r. eodz. l0:30"

Oświadczenię o zmianie ofęrtv musi zawierać nazwę i adres Wvkonawcv oraz pQdBllWykq!ą!!]L
l9. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiolstwa w rozumieniu plzepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie oóźniei niź w terminie składania ofen, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane
oraz wykazal, iż Zastrzężonę inlormacje Stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, W takim prz}padku Wykonawca oznacza
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą ,,tajemnica pIZędsiębiorstwa - nie udostępniać". wykonawca
nie moż€ Zastrzec nazwy (firmy) oraz j€go adresu, a takie informacji dotyczących c€ny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji zawartych w jego ofercie.

20. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę cześci zamówienia, których wykonanie zamierza powlerzyć

]loslR. ] 2,20]8 Sftona 20:30



MoSiR.l2.20l8
NtoDERNIZAcJA LoDowlSKA _ B(lDowA ZADAsZENIA

podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
21, Wykonawca może Złożyć jedną ofertę.
22. ZamawiaJący r'ie dopuszcza składania ofert częściowych
23, Zamawiający lie dopuszcza składania ofefi wariantowych.
24, Wszęlkię kosay związane zprrygotowanięm i złożeniem ofeny ponosi Wykonawca.

l.

2.

4.

5,

6.

1.

5.

Of€rtę nal€ży złołć w zamkniętej kop€rcie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji, u|. Strzelecka 7, pokój nr 207,64 - l00 Leszno do dnia l6.10.2018 r. do godz. l0:00.

UWAGA:

Konsekwencje nieprawidIowego opisania, zaadresowania, Zamknięcia oferty bądź Zlożenia jej w niewłaściwym miejscu
tj. innym niż miejsce wskazane w niniejszym punkcie Rozdzialll1l SIWZ obciążą Wykonawcę.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe skierowanie oferty (przesylki) jak również za jej przedterminowe
otrdarcie w sytuacji nieprawidlowego opisania opakowania oferty.

Decydujące znaczenie dla zachowania terminu Składania ofel1 ma data i godzina wpływu oferty W miejsce wskazane w pkt,
l, a nie datajej wysłania przesyłką pocztową lub inną.

Olefta złożona po tęrminie zostanie niezwłocznię zwrócona Wykonawcy.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 1ó.l0.2018 r. godz. 10:30 rv siedzibie Zamawiającego tj.: Mi€jski Ośrodek Spońu i
Rekreacji, pokój nr: 207, ul. Strzelecka 7,64 - l00 Leszno

otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofefi Zamawiający podaje kwotę, jaką Zamielza przemaczyć na sfrnansowanie Zamówięnia.

Podczas otwarcia oiert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny,
terminu wykonania zamówienia, okesu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofeńach.

8. Zgodnie z afi. 8ó ust. 5 ustawy Pzp niezrvłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie intemetowej
informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zam ierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b) firmy oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty W terminie,
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunkóW płatności Zawallych w ofenach,

1 . cena ofeltowa podana przez Wykonawcę w formularzu oferty, jest Wyrażoną W pieniądzu, łącznie z należną stawką podatku
od towalów i usług VAT w wysokości 23o/o wartości robót budowlanych i innych świadczeń, stanowiących przędmiot
zamówienia.

2. cena ofertowa brutto będzie cena rvczaItowa, (zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego) za realizację całego przedmiotu
zamówienia.

3. Ofertę naleźy przygolować wraz zkosżolysami ofertowymi, któIych wartość opiewać będzie na cenę ofertową.

Uwaga:
Kosztorysy ofertowe będą zawieraĘ orientacyjne wartości prac do wykonania i slużyć będą do określenia wartości
odbioru końcowego oraz do oszacowania stopnia zaawansowania robót. Ponieważ cena wykazana w ofercie stanowi
wynagrodzenie ryczaltowe (art. 632 Kodeksu Cywilnego) ewentualne błędy i nieścislości załączonych kosztorysów
of€rtowych nie wpĘną na wysokość c€ny of€rtowej.
Cena ofertowa musi obejmować wszystkie kosźy wykonania niniejszego zamówienia, wynikające z projektu budow|anego,
Specyfikacji technicmych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót, ninięjszęj Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, postanowień projektu umowy, wizji lokalnej miejsca robót oraz informacji i wyjaśnień uzyskanych
od Zamawiającego, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie moźna wykonać zamówienia, Będą to między innymi
następującę kosźy: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, związanych z powstawaniem odpadów na budowie,
zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy, dozorowanie budowy, wywozu nadmiaru gruntu i innych
czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca nie powinien traktować opisów poszczegó|nych pozycji przedmiarów robót jako ostatęcznie definiujących
wymagania dla danych lobót. Wykonawca winien przyjmować, że roboty ujętę W danęj pozycji muszą być wykonane według:

l) projektu budowlanego,

4.
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2) przedmiaru robót,
3) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
4) wymagań technologicznych,
5) obowiązujących przepisów technicznych i wiedzy technicznej,
6) wymagań Specyfikacji Istotnych Walunków Zamówienia,
7) postanowień projektu umowy.

6. Ceny umieszczone w poszczegó|nych pozycjach kosźorysów ofertowych muszą obejmować koszry wszystkich następujących
po sobie czynności, niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania robót Z dokumentacją tęchniczną i wymaganiami
podanymi w normach i przepisach budowlanych, a także z więd,zą i sźuką budowlaną. Jeźeli w opisię pozycji kosźorysów
ofęrtowych nie uwzględniono pewnych czynności czy robót pomocniczych lub tymczasowych zwięanych z wykonaniem
danej roboty budowlanej (np. montżu i demontażu pomostów roboczych, wszelkiego rodzaju zabezpteczeń pracowników

oraz sprzętu i narzędzi oraz wszelkich innych prac pomocniczych na terenie robót ina stanowiskach roboczych), to koszty
tych czynności i robót powinny być przez Wykonawców uwzględnionę w cenie okeślonej dla danej robo§ budowlanej lub

rozrzucone na Wszystkie pozycje poprzez ujęcie ich w kosztach ogólnych budowy.
7. Jeżeli w postępowaniu Zostanie źożo\a ofęńa, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług w zakesie dolyczącym we$tnątrz wspólnotowego nabycia
towarów, Zamawiający w celu ocenytakiej oferty doliczy do oferowanej w niej cenypodatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek roz|iczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. w cenie ofeńowej ka;zdy Wykonawca uwzględnia ponadto koszty wynikające z Rozdziału 3 i l0 SIWZ, a także wszelkie innę

ZwląZane z plzygotowaniem, złożeniem ofeIly i realizacją zamówienia.
9, Cenę ofęrty należy podać w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie z dokładnością nie większą niź dwa miejsca po

przecinku.
l0. Rozliczęnia finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą plowadzonę w złotych polskich.

1 1. Cena ofefiowa nie będzie podlegała waloryzacji.

1. Przy wyborze ofefty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryłeriami i ich znaczeniem:

l) Najniższa cena ofertowa brutto - Waga kryterium to60 pkt.

W przedmiotowym kyłerium oceniana będzie cena ofeftowa brutto, podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najnizszą ceną ofęrtową (60 pkt). Pozostałe ofeny zostaną ocenione wg

następującego wzoru:

P"

cn
cb

P": (Cn/Cb ) x ó0 [pkt]

oznacza punkty w krytelium ,,Najniższa cęna ofertowa brutto",

oznacza najniższą oferowaną cenę brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,

oznacza cenę brutto badanej oferty.

2) Termin wykonania zadania * waga kryt€rium to 20 pkt.

W przedmiotowym kr}terium oceniany będzie termin wykonania zadania podany przez Wykonawcę w formularzu
ofertowym. Tetmin wykonania zadania Wykonawca obowiązany jest podać w pełnych dniach kalendarzołrych licząc od
dnia plzekazania terenu budowy. Maksymalną liczę punktów otrzyma ofęrta z najkrótszym terminem wykonania zadania
(20 pkt). wg. poniższych zasad:
Olen; zostaną ocenione wg naslepującęgo \ł,/oru:

Ptwz = (T" /T") x 20 [pkt]
PtwZ

T"

To

oznacza punkty w kryterium ,,Termin wykonania zadania"

oznacza najkrótszy dopuszczalny termin wykonania zadania (50 dni kalendarzowych),

oznacza termin wykonania zadania wskazany w badanej ofercie, liczony w pełnych dniach
kalendarzoWych.

UwAcA:
l) Zamawiający zakłada realizację przedmiotu zamówięnia w terminie nie krótszym niż 50 dniu i nie dłnżSzym niż70
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dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania terenu budowy. Planowane przekazanie terenu budowy nastąpi w
ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Zamawiający zastrzega, że dokona odrzucenia ofeity
Wykonawcy na podstawie an, 89 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Plawo zamówień publicznych (tj.
Dz.u. Z2017 r.poz. |579 ze zm.) w s},tuacji, gdy Wykonawca wyznaczy w ofercie termin wykonania zadania kótszy
niż 70 dni kalendarzowych lub dłuższy niż 90 dni kalendarzowych

2) Temin wykonania zadania wskazany w ofercie będzie wiążący dla Wykonawcy na etapie realizac.ji zamówienia.

3) W przypadku braku podania przez Wykonawcę w formularzu ofeIlowym deklarowanęgo tęrminu \łykonania zadania
Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował termin wykonania zadania'l0 dni ka|endarzowych i oceni ofeńę Z

uwzględnieniem takiego terminu wykonania zadania

3) Gwarancja Jakości - waga kryterium to 20 pkt.

W przędmiotowym kyerium oceniany będzie podany przez Wykonawcą w formularzu ofertowym okes gwarancj ijakości
na wykonane roboty i wbudowane materiały, wyroby i urządzenia. okres gwarancji Wykonawca winien podać w
miesiącach. Maksymalną liczbę punktów otzyma oferta z najdłuższym okesem gwarancji (20 pkt), Okres gwarancji
liczony będzie od daty sporządzęnia protokołu końcowego odbioru robót, Pozostałe oferty zostaną ocenione wg
następującego Wzoru:

P. = (G"/G") x 20 [pkt]

Pg oznacza punkty w kl,terium ,,Gwarancja jakości".
G" oznacza okres gwarancji wskazany w badanej ofercie, liczony w miesiącach.
Gn oznacza najdłuższy dopuszczalny okres gwarancji, liczony w miesiącach (36 miesięcy).

UWAGA:
J ) Zamawiający zastrzega, że nie dopuszcza podania w ofercie okesu gwarancji krótszego niż 24 miesiące. W przypadku
podania okresu gwarancji kótszego niz 24 miesiące Zamawiający na podstawie art. 89 uSt. l pkt 2 ustawy Prawo Zamówień
pubIicznych odrzuci ofertę z uwagi na fakt, iż jej ffeść nie odpowiada ffeści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
2) W przypadku podania okresu gwarancji dłuższego niż 3ó miesięcy Zamawiający dla pofzeb obliczenia puŃtacji w
kryerium gwarancji jakości sprowadzi okres gwarancji do 3ó miesięcy i oceni ofenę z uwzględnieniem takiego okresu
gwarancji.
3) W przypadku braku podania przez Wykonawcę w formulalzu ofeftowym deklarowanego okresu gwarancji Zamawiający
uzna, że Wykonawca zaoferował gwarancję na okęs 24 miesięcy i oceni ofertę z uwzględnieniem takiego okresu
gwarancji,
4) Okres gwarancji jakości zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie będzie wiąźący na etapie rea|izacji zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego ofefta uzyska największą ilość punktóW (Pkt) obliczonych zgodnie
z powyższyml zasadami wg wzoru:

P = P. * Pt,,* Pg

i odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej SIWZ.

Na podstawie powyższych kryteriów Zostanię sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyźsza suma liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryłeriach
wyznaczy najkorzystnięjszą ofertę.

Zamawiający udzieli zamówięnia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawię Pzp, oraz w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane kryłeria wyboru.

JeZeli nie będzie można dokonać wybolu oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej oleń przędstawia
taki sam bilans ceny i innych k}teriów oceny ofert, Zamawiaja.cy spośród tych oiert dokona wyboru ofęrty z najniższą
ceną, a jeżeli Zostały Złoźonę ofęrty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa WykonawcóW, któIzy złożyli te ofeńy, do
złożęnię w terminię okeślonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy PZp).

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaofelowane w Złożonych ofertach.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

4.

J.

5.

6.

,7.
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1. ZEodnie zaft.92 ust. l ustawy Pzp Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

l) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres,
jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego olertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeźeli są miejscami wykonywania działalności
Wykonawców, którzy żożyli oferly, a takźe punktac.ję plzyznaną ofertom w kaźdym klerium ocęny ofert i łączną
punktację,

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w prz}padkach, o których mowa
w art. 89 ust.4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub
funkcjonalności,

4) uniewaznieniu postępowania

poda.jąc uzasadnienie laktyczne i prawne

2. Wykonawcy, który złożył wybraną ofertę, Zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy.

3. Zamawialący udostępni informacje, o których mowa w pkt. l ppkt l) i 4) powyżej, na stronie intęrnetowej
www.mosirleszno.B| oraz htttl://mosirleszno.bip.gov,o],/,

4. Zamawiający ZaWZę umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zasffzeżenięm ań. 183 ustawy PZp, w terminie nie
kótszym niZ 5 dni od dnia przesłania zawiadomięnia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało
przesłane przy użyciu środków komunikacjielektronicznej, albo l0 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób (np. pocztą),
Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

5. Zamawtający możę zawrzęć umowę w sprawie zamówienia pubiicznego przed up\rłem terminów, o których mowa
powyżej, jeżeli:

a) w postępowaniu o udzielenie zamówięnia złożono tylkojedną ofertę lub

b) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w ań. l80 ust. 2 lub w
następstwie jego Wniesienia [Zba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończącę poStępowanię odwoławczę

6. Jeżeli ofeta Wykonawców wspólnie ubiegających sięo udzielenię zamówięnia Zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
zawierającą w swojej treści minimum następującę postanowięnia:

a) określenie stron umowy;

b) zobowiązanie do realizacji przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia;

c) okeślenie, który z podmiotówjęst upowaźniony do występowania w imieniu pozostałych (lidef) przy realizacji ww.
zamówienia, wskazanie osoby pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa;

d) oznaczenie czasu trwania współplacy Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, obejmującego minimum
okles realizacji przedmiotu zamówienia;

e) role i zadania każdego z Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie;

f) stwierdzenie solidamej odpowiedzialności kazdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego,
w trakcie realizacji zamówieniajak i z §Ąułu rękojmi i udzięlonej gwarancji;

g) wykluczenię możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregoko|wiek z jego człoŃów do czasu
wykonania zamówienia;

h) liderjest uprawniony do otlzymywania płatności;

i) wskazanie, iź zapłata dokonana na rzecz liclera zwalnia Zamawiającego z długu względem Wykonawców;
j) lider ma prawo do zaciągania zobowiązań i otzymywania instrukcji dla i w imieniu wszystkich stron (partnerów);

k) numery i nazwy rachunków bankowych, na którę będą dokonywane płatności z t}tułu realizacji plzedmiotowej
Umowy,

l) zakaz zmian w umowie regulującej współpracę Wykonawców bez zgody Zamawiającego.

Nie dopuszcza się składania umowy plzedwstępnej regulującej wspóĘracę lub umowy zawartej pod warunkiem
zawieszającym.

7. Osoby reprezentujące Wykonalvcę przy podpis}"waniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich
umocowanie do podpisania umowy, o ilę umocowanie to nie będzie Wynikać z dokumentów załączonych do oferty,

8. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

9. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

10. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofenę wybrano, jako najkorzystniejszą
przed podpisaniem umowy składa:
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l ) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,

2) umowę regu|ującą wspóĘracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzięlęnie zamówienia, jężęli oferta tych
Wykonawców zostanie wyblana,

3) dokumenty potwierdzające prz}Taleźność do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadanie uprawnień do
kierowania robotami budowlanymi przez osoby skierowane przez Wykonawcę do rea|izacji zamówienia
pubIicznego, odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlan}.rni, o których mowa w Rozdziale 5 pkt. ó ppkt. 3)
Iit. b) SIWZ,

1 1, W plzypadku wybrania oferty Wykonawcy zamierzającego realizować zamówienię z udziałęm podwykonawców mają
zastosowanie przepisy Rozdziału l5 niniejszej SIWZ.

4.

5.

6.

7.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający źąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców (Zalącznik nr l do SIWZ)
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są loboty budowlane, jest obowiąZany, W trakcie lealizacji zamóWienia publicznego
na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czyrn podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obo\łiąZany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcię umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z
projektem umowy.
W sytuacji, o której mowa w pkt, 3 powyże1, Zamawiający, zgodnie z art. 36 ba ust. l ustawy Pzp, może żądać od Wykonawcy
przedstawienia wraz z projektem umowy o podwykonawstwo oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. l ustawy Pzp,
dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania w odniesieniu do wskazanego w umowie Pod\łykonawcy, wypełnionego
w Zakrcsie wskazanym w Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówięnia (Zalącznik Nr 3 do s|wz - punkt III i IV
oświadczenia) oraz dokumentów potwieldzających brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy tj.: aktualnego
odpisu z właściwego rejestfu lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodaxczej, jeźeli odrębne przepisy
Wymagają \łpisu do Ąestru lub ewidencji w cęlu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie aI1.24 ust. 5 pkt 1

ustawy PZp. Ieżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec tego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca
będzie zobowiązany zastąpić tęgo Podwykonawcę lub zrezygnować z powielzenia wykonania części zamówienia
Podwykonawcy. Zasady opisane w zdaniach poprzedzających stosuje się odpowiednio wobec dalszych Podwykonawców.

W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) będzie zamierzał realizować przedmiot umowy
z udziałem Podwykonawców, ma on obowiązek w trakcie realizacji zamówienia publicznego przedłożenia Zamawiającemu
projektu umowy o podwykonawstwo, a takze plojektujej zmjany. Ustalenia Zawarte w projekcie umowy o podwykonawstwo
oraz w projekcie jej zrnian nie mogą być sprzeczne z wymogami SIWZ, a z plojektów tych musi wynikać w szczególności:

a) przedmiotem Umowy o podwykonawstwojest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: Iobót budowlanych, dostaw lub usług,
które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartąpomiędzy Zamawiająclłn a Wykonawcą,

b) terminy realizacji,

c) tęImin Zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy |ub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłL!ższy niż 30 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunłu, potwierdzających
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

d) sposób rozwiązania umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą w przwadkLl rozwiązania umowy w sprawie
ZamóWienia publicZnego,

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady plzedmiotu Umowy o podwykonawstwo,
nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającęgo,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie
dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykona\ystwo.

Umowa o podwykonawstwo nie może Zawierać postanowień:

a) uzaleźniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za vykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przęz Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzaleZniających z\ł.rot kwot zabezpięczęnia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczęnia naleź}tego
wykonania umowy Wykonaw cy przez Zamawiającego.

Zamawiający, w tęrminie 14 dni od przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, a także projektu jęj zmiany zgłosi pisemne zastrzeżenia do tej umowy ijej zmiany, w przypadku, gdy:

1) nie spełnia wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

2) temin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż okeślony w pkt. 5 lit. c) niniejSzego Rozdziału SIWZ,
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3) nie spełnia wymagań okeślonych w pkt, 5 i6 niniejszego Rozdziafu SIWZ.

8. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej Zastrzeźeń do pźedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a takżę projektu jej zmiany w terminie, o któr},rn mowa w
pkt. 7 powyżej, będzie jednomaczne z akceptacją tęgo projektu, jak lównięż projektu jej zmiany przez Zamawiającego.

9. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem kopii
zawartej unowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są loboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od dniajej
zawarcia.

|0. Zamawiający, w teIminię l4 dni od przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i
jej zmiany, zgłosi w lormie pisemnej sprzeciw do tej umowy ijej zmiany, w przypadkach, o których mowa w pkt. 7
poWyżęj.

l l . Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o którym mowa w pkt. l0 powyżej, będzie jednomaczne z
akceptacją tej umowy ijej zmiany przez Zamawiającego.

12. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian, w teminie 7 dni od
dnia ich zawarcia, jeżeli ich wartość jest większa niż 50.000,00 zł.

l3. W przypadku, o którym mowa W pkt. 12 powyżej, jeźeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia umowy o podwykonawstwo ijej zmiany.
której przedmiotem są dostawy lub usługi, poinlormuje o tym Wykonawcę wzywając go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa we wzorzę umowy, stanowiącej Załącznik nr 7
do SIWZ.

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, której plzedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

15, Zamawiający możę zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z którym nie Została Zawafta Umowa o podwykonawstwo Zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może
usunąć takiego Podwykonawcę lub daiszego Podwykonawcę na kosź Wykonawcy.

16. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z któIym została Zawarta
zaakceptowana przez Zamawialącego Umowa o podwykonawstwo, Iub inna iStotna zmiana zawartej umowy, w tym Zmiana
zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego zgodnie z zasadami okeślonymi w
niniejszym Rozdzia|e SIWZ.

l'7.Z|ęcen|e części robót budowlanych |ub dostaw i usług ujętych umową odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom
(Podwykonawcom) wyszczególnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, może mieć miejsce, gdy:

a) nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzlostu kosztów,

b) nie ulegnie zmianom zakres robót lub usług stanowiący przedmiot zamówienia.

l8.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na
zasadach okeślonych w art. 22a ust. l ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca
jest obowiązany wykazać Zamawiającęmu, źe proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzieInię spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w takcię postępowania
o udzieIenie zamówienia,

19.Zapisy niniejszego Rozdziału SIWZ nię naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów an, ó47l ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny.

20. Szczegółowe zapisy dotyczące sposobu zawierania umów z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz zasady
ponoszenia odpowiedzialności za zapłalę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę zostały ulęgulowane we wzorze umowy stanowiącym Zalącznik nr 7 do SIWZ,

l, Zamawlający będzie żądać od Wykonawcy, któręgo ofella została wyblana jako najkorzystniejsza, wniesienia
zabezpieczenianaleźlego wykonania umowy w wysokości 5 oń ceny ofertowej brutto podanej w ofercie.
Zabezpieczenie nalęż},tego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
następujących formach:
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l) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kedytowej, ztym że zobowiązanie

kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięźnym;
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 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.).

Zabezpieczelie należ},tego wykonania umowy wnoszone w formie pienięznej powinno Zostać wpłacone przelewem na
rachunek bankowy Zamawia.jącego nr: 96 l020 3088 0000 8802 0005 7075 prowadzony przez PKO BP S.A. I o/Leszno.

W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji baŃowej |ub gwarancji ubezpieczen iowej, z
treścitych gwarancji musi w szczególności jednoznaczn ie wynikać zobowiązanie Gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń)
do zapłaly, do wysokości okeślonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bęzwarunkowo, na pierwsze żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaist ały okoliczności związane z niewykonaniem lub nięnależytym
w5konaniem umowy. oraz lermin obowiązyłłania gwarancji i termin oraz miejsce zwrotu guarancji.

UWAGA! Gwarant nie może uzależniać wykonania obciązającego go świadczenianarzeczZamawiającego od zachowania
jakichkolwiek innych rygorów poza złożeniem przez Zamawialącego gwarantowi pisemnego oświadczenia, w któr}łn
zawarte jest żądanie wypłacenia omaczonej kwoty pieniężnej na mocy udzielonej gwarancj i (np. rygorem powodującym
WadliWość złożonego dokumentu będą zapisy t}pu: w celu identyfikacji żądanie zapłaty należy przęsłać Zapośrednictwem
banku prowadzącego rachunek beneficjenta, bank musi potwierdzić, ze podpisy złożone na żądadu Zapłaty należą do osób
upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu beneficjenta; dołączyć wykaz niewykonanych lub nienależycie
wykonanych lobót, nieusuniętych czy nienależycie usuniętych wad lub ustęrek, kopie podpisanych protokołów odbioru
lub faktur; gwarant gwarantuje beneficjentowi zapłatę zazobowiązaniazwylączeniem kar umownych i odsetek; gwarancja
wygasa czy zobowiązanie z t}tułu gwarancji ulega anniejszeniu w przypadku zapłacenia przez Wykonawcę kar
umownych; kwota gwalancji ulega zmniejszeniu w miarę wykonywania przedmiotu umowy; oświadczenie beneficjenta,
źe pomimo skierowania pism wzywających Wykonawcę do usunięcia wad lub usterek, Wykonawca ich nie usunął; gwarant
jest zwolniony z lealizacji gwarancji na skutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, manilestacji, rewolucji,
wewnętrznych zamieszek, aktów terrolu, sabotażu, działania energii jądrowej, ię,; oraz inne tym podobne).

W tfakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form
zabezpieczenia, jednak zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia ibez
ZmniejSZenia jego Wysokości.

Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

l) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za nalężycie wykonane,

2) 30 yo waftości Zabezpieczenia Zostanię Zatrzymanę przęz Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń Z t}tufu rękojmi
za wady, kwota ta zostanie zwrócona w terminie l5 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

7. Pozostałe warunki dotyczące zabezpieczenia należ}tego wykonania umowy określone zostały we wzorze umowy,
stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

l. Zamawialący wymaga od wybranego Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówięnia publicznego na
warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym ZaIącznik nr 7 do StWZ.

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofety, na podstawie któĘ dokonano wyboru
wykonawcy chyba, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności zawaIlych w § l7 wzoru umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, źe wykonanie umowy nie Jeży w interesie publicznym, czego
nię można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w teminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jed)mie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy wykonanej do dnia odstąpienia.

Umowa na wykonanie zamówienia publicznego Zostanie Zawarta z Wykonawcą, któIy spełni wszystkie postawione
wymagania i któIego oferta zostanie wybranajako najkorzystniejsza.
O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę pismem powiadamiającym o
wyborze jego oferty.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielęnię zamówienia, ponoszą solidamą odpowiedzialność za wykonanie umowy
oraz wniesione zabezpieczenia nalęż}tego wykonania umowy.

1.

J.

5.

6.
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7. Umowa zostanie zawata na podstawie złożonej oferty Wykonawcy

l. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzięlenie zamówienia lub zaniechania czynności, do któIej Zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługu.je wyłącznie wobec czynności:

a) okreś|enia warunków udziału w postępowaniu;

b) wykluczenia odwołującego Z postępowania o udzielenie zamówienia;

c) odrzucęnia olen; odrł olujacego:

dl opisu przedlniotu zamówięn ia:

e) wyboru najkorzystniejszej oferry.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z
przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutóW okleślać żądari,ę oruz wskaz}rvać okolicmości
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej lzby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanyrn przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upłyrłem tęrminu do wnięsienia odwołania w taki sposób,
aby mógł on zapoznać się zjego treścią przed upłlrvem tego tęrminu. Domniemywa się, iZ Zamawiający móg] zapoznać slę
z treścią odwołania przed upływem terminu dojego wniesienia, jeżeli przesłaniejego kopii nastąpiło przed upływem terminu
dojego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

6. Odwołanie wnosi się w tetminie 5 dni od dnia przesłania infofmacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawęjego
wniesienia - jeżeli zostały plzesłane w sposób określony w aIt. l80 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w teminie l0 dni
- jeżeli zostaĘ przesłane w inny sposób.

7. odwołanię wobęc treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, takźe wobec postanowień Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od
dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biulętynię Zamówień Pubiicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówięnia na
stronie intemetowej.

8. odwołanie wobec czynności innych niz okęślonę w pkt 6 i 7 niniejszego Rozdziału SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu na|eż},tej stamnności moźna było powziąć wiadomość o okolicznościach
\lanowiąc}ch podstarłę jego wn iesienia.

9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej,
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 15 dni od dnia zamięszczęnia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

b) l miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeźeii Zamawlający nię zamieścił w Biuletl.rrie Zamówień Publicznych
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

l0. W przypadku wniesienia odwołania po upł}.wie tęIminu składania ofert bieg terminu związania ofertą u|ega zawieszeniu do
czasu ogłoszenia przez Krajową |zbę Odwoławczą orzeczenia.

ll. Wykonawca może zgłosjć przystąpienie do postepowania odwoławczego w teminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwołania, Wskazując stronę, do której przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstźygnięcia na korzyść Strony, do której
pIzystępuję. Zgłoszenie plzystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektfonicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu, ajego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

l2. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli
mają interes W tym, aby odwołanie zostało lozstrzygnięte na korzyść jędnej Ze stron,

13. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niź do czasu
otwarcia lozplawy.

l4. Jeźeli konięc terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo woIny od pracy, telmin upływa dnia
następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
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Rozdział 18 - Pouczenie o środkach ochrony prawnej pĘy§ługujących Wykonawcy w kiku
o udzielenie zamówienia



l5.W sprawach nieuregulowanych w
zamówień publicznych.
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niniejszym Rozdziale SIWZ mają Zastosowanie przepisy Działu Vl ustawy - Plawo

Zamawiający informuje, Ze nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający informuje, ze nie przewiduje aukcji elektronicznej,

Zamawiający informuje, ze nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający informuje. że nie przewiduje Zwrotu kosztóW udziału W postępowaniu.

Zamawi.ający informuje, że nie przewiduje wymagań, o których mowa w art.29 ust. 4 ustawy,

Zamawiający informuje, że wymaga wniesienia zabezpieczenia należ}tego wykonania umowy.

Zamawiający informuje, że nie przewiduję możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówięnia.

Zamawiający informuje, że pfzed wszczęcięm przedmiotowego postępowania plzetalgowego nie przeprowadzono dialogu
technicZnego.

l.

2.

4.

5.

6.

,7.

8.

Zgodnie zart. 13 ust. l i2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6'79 z dniaz1 kwietnia 20l6 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego pźepływu takich
danych oraz uchylenia d5,rektywy 95/4ólWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 1 l9 z 04.05.2016, str.
l ), dalej ,,RODO", inlormuję, że:

. administlatorem Pani/Pana danych osobowych jest Mie7s ki ośrodek Spclrtu i Rekreacj i w Lesznie, ul. Strzeleckd 7, 64- l 00
Leszno e-mąil: ,9t!91!!:i!!i4p§!k§: !, tel: 65 520 56 40;

. inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji jest Pani/Pani Kr4sztof Kozik,
kontąkt: inspektor@rodo-krp.pl tel.: 792 304 042:

. Pani/Pana dane osobowe przętwarzane będą na podstawie art, 6 ust. l Iit. c RoDo W celu Związan}łn Z postępowaniem o
udzielęnie zamówięnia publicznego oznąc.onego znakiem sprawy MOSIR.l2.2018 prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;

. odbiolcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, któIym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania W opalc]'u o art. 8 oraz an. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. zż01'7 r. poz. l 579 i 20l8), dalej ,,ustawa Pzp";

. Pani/Pana dane osobowe będą plzechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okes 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzięlęnie zamówienia, a jeżeli cZaS trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuję
cĄ czas trwania umowy;

. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym okeślon}m w przepisach ustawy Pzp, zwięanym z udz|ałem w postępowaniu o udzielenie zamówięnia
publicznego; konsekwencje niepodania okeślonych danych wynikają z ustawy Pzpl

. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie
do art. 22 RoDo:

. posiada Pani/Pan:
na podstawię art, l5 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. l6 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

na podstawie aI1. 18 RoDo prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzanla danych osobowych z
zastrzężedem przypadków, o których mowa w art. l8 ust. 2 RODO ***;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, żę przętwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

. nie przysługuje Pani/Panu:

I|oSIR.12.2alE Slrona 29 :30

Rozdzial 19 - dodatkowe

Rozdzial 20 - Klauzula informaeyjna z ąr*. 13 RO)O do zastosowania prlzez zalll^wi:ających w
cellr związanvm ż o udzielenie zańówienia
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w zwlązkn z art. l7 ust, 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w an.20 RoDo;
na podstawie ań. 2l RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobo\ ych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych j€st art, ó u§t. l lit. c RODO,

nr 1 - formulalz ,,OFERTA" (składa każdy Wykonawca wraz z ofertą),

nr 2 formularz ,,oŚWIADCZENIE" Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (składa kazdy
Wykonawca waz z ofeną),

nr 3 formularz ,,OŚWIADCZENIE" Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z
Wykonawca wraz z ofertą),

nr 4 - formularz ,,oŚWIADCZENIE" o przynależności lub braku pz}łlależności do
Wykonawca w terminie 3 dni od umieszczenia na stronie intemetowej informacji, o
ustawy Pzp),

formularz ,.WYKAZ RoBoT BUDoWLANYCH" (składa Wykonaw ca na wezwan]|e zamawiającego),

formularz,,WYKAZ oSÓB" Gkłada Wykonawca na wezwanie Zamawiającego),

wzór umowy,

nr 9 - formularz ,,oŚWIADCZENIE" wymagane od wykonawcy w zakesie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w an, l3 lub art, 14 RoDo

nr5

nr6

nr '7

Sporządził

MIEJsKl
OŚRODEK SPORTU l REKREACJl
64-1oo LESZNo, ul, strzelecka 7

tel 65-520-56-40, fax 65-520-56,1r
PKo BP S.A. Leszno

96 1o20 3o88 0000 P8n? nr|,'i, ?/');'

postępowania (składa kazdy

grupy kapitałowej (składa
któIej mowa W art. 86 ust. 5

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
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Rozdział 21 - Zalaczniki do war:rnków zamówienia


