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URZAD STATYSTYCZNY w BIALYMSTOKU
ul. Krakowska 13, 15-959 Bialystok
SP

ECY F I KACJ A /S IOINYC H WARU
N

N KOW ZAM OWI E N IA

umer sprawy: WAD-2900 -1 1201 4

Zamawiajqcy:

URZAD STATYSTYCZNY w BIALYMSTOKU
uf . Krakowska 13, 15-959 Bialystok

Adres do korespondencji:

j.w.

Nazwa postgpowania:

Mod

e rn

izacja po m ieszczeh

U

rzqdu Statystycznego

w Bialymstoku przy ul. Krakowskiej 13 na potrzeby stworzenia
Regionalnego O5rodka lnformacjiw ramach Zadania 3 (SlSk)
modernizacja pomieszczeri dla Informatorium w ramach projektu
System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 (SISP-2): ,,Budowa
dwujgzycznego (z komunikacjq w jgzyku polskim
i angielskim) systemu informacji skierowujqcej
do system6w informacyjnych statystyki i system6w
resortowych - dostgpnych dla obywateli, przedsigbiorc6w
i pracownik6w administracji publicznej poprzez portal
informacyjny GUS. Budowa 16 Regionalnych O6rodk6w
Informacji, z wyposa2eniem minimum w kilka stanowisk
dostgpu do Internetu"
Tryb udzielanego
zam6wienia:

przetarg nieograniczony o warto6ci szacunkowej ni2szej
ni2v'ryra2ona w zlotych r6wnowarto66 kwoty 5 186 000 euro

Osoba uprawniona
do porozumiewania siq
z Wykonawoami

MaNgorzata Sklodowska, pok. 22;
tel.:+48 85 749 77 1Q: faks: +48 85 749 77 79;
e-mail : m.sklodowska@stat. gov. pl

Ogloszenie

o

zam5wieniu
zostalo zamieszczone:

w

Biuletynie Zam6wief Publicznych

Nr

237836

-

2014

w dniu 16.07.2014 r.
na stronie internetowej Zamawilqcego: w dniu 16.07.2014 r.

na tablicy ogloszeri Zamawiajqcego (hol gt6wny) w

dniu

16.07.2014 r.

Adres internetowy,
pod kt6rym zamieszczono
ogloszenie oraz SIWZ:

(2014-07-16)

http://bialystok.stat. gov. pl/zamowienia-publ iczne-us

Zatwierdzam:

Bialystok,2014 ROK

BENEFICJENT:
GLOWNY URZAD STArySWCZNY
al. Niepodleglo5ci 208
00-925 Warszawa

Projekt wsp6lfinansowany przez Unip Europejskq z Europeiskiego Funduszu
Rozwoju Regianalnego oraz ze Srodk6w budietu paristwa.
7. OS Priorytetowa: Spoleczehstwo informacyjne - budowa elektronicznei
administracji

UNIA EUROPEJSKA

INNOWACYJNA
GOSPODARKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATECIA SPOJNOSCI

1.

Postanowieniaog6lne

1.1. llekro6 w Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia - zwanej dalej SIWZ i

innych

dokumentach dotyczqcychr niniejszego postgpowania mowa jest o:

1)

ustawie Prawo zam6wieh publicznych, zwanej dalej ustawq - nale?y przez to
rozumie6 ustawg z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wieh publicznych
(Dz: U. 22013 r. poz.907, 984, 104.7 i 1473 orazz2014 r. poz.423),

2)

ofercie - nale2y pvez to rozumiel Ao2ony u Zamawialqcego formularz ofertowy,
zwany dalej FO, stanowiqcy zalqcznik nr 1 do SIWZ wraz z okre6lonymi w nim
\Mymaganymi dokumentami,

3)

kopiach dokument6w - naleZy pzerz to rozumie6 wiernq kserokopig oryginal6w tych
<lokument6w,

4)

osobie upowaznionej do wystgpowania i podpisywania w imieniu Wykonawcy rrale2y pzez to rozumie6 osobq wymienionq w dokumencie uprawniajqcym
Wykonawcg do wystqpowania w obrocie prawnym lub upowaznionq oddzielnym
dokumentem do zaciqgania zobowiqzah w imieniu Wykonawcy, zgodnie
z abowiqzujqcym i przepisam i.

1.2. Wykonawcy wsp6lnie ubir;gajqcy sig o udzielenie zam6wienia (w rozumieniu art. 23
ustawy) sq obowiqzani do ustanowienia pelnomocnika i zlo2enia wraz z ofertq
pelnomocnictwa do rerprezentowania Wykonawc6w w postgpowaniu, albo
reprezentowania Wykonawc6w w postqrpowaniu i zawarcia umowy.

1.3. TreS6 pelnomocnictwa nrusi jednoznacznie okreSla6 czynno6ci, do wykonywania
kt6rych pelnomocnik jest upowa2niony W przypadku, gdyby pelnomocnictwa udzielaNa
osoba inna niz uprawniona z mocy prawa lub umowy sp6lki do reprezentowania
podmiotu, do oferty nale?y dolqczyri, r6wniez pelnomocnictwo do dokonania tej
czynnoSci.

1.4. Pe+nomocnictwo powinno by6 zlo2one w oryginale albo kopii po6wiadczonej notarialnie.
1.5. Do udzielenia pelnomocnrictwa osobier, o kt6rej mowa w pkt. 1.1.4), postanowienia
pkt. 1.3 i 1.4 stosuje sig odpowiednio.

1.6. Wsp6lnik6w sp6lki cywilnej obowiqzujq przepisy dotyczqce Wykonawc6w wsp6lnie
ubiegajgcych siq o udzielenie zam6wienia, o kt6rych mowa w art. 23 ustawy.

1.7. Wszelkie zalqczniki do SIWZ stanowiq iej integralnq czq56.
1.8. Wszelkie rozliczenia pomigdzy Zamawiajqcym a Wykonawcq prowadzone bqdq
w zlotyoh polskich. Zamawilqcy nie przewiduje rozliczefr w walutach obcych.

1.9. Postgpowanie prowadzone jest w rarnach projektu ,,System lnformacyjny Statystyki
Publicznej 2 (SISP-2)" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013, Priorytet 7 ,,Spoleczehstwo infprmacyjne - budowa elektronicznej
administracji". Projekt wsp6lfinansowany jest przez tJnig Europejskq z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Srodk6w budzetu pahstwa.

1.10.Zamawiajqcy zastrzega, i2 mo2e unie'wa2ni6 postgpowanie o udzielenie zam6wienia,
je2eli Srodki pochodzqce z bud2etu lJnii Europejskiej, kt6re zamierzal przeznaczyc
na sfinansowanie caloSci lub czg6ci zam6wienia; nie zostanq mu przyznane.
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Opis sposobu przygotowania oferty

2.1. Oferta powinna by6 sporzqdzona

i

zlo2ona zgodnie

z

wymaganiami okreSlonymi

w SIWZ.

2.2.

ZNo2enie ptzez Wykonawcq wiqcej nflz jednej oferty lub partycypacja w wigcej niz
jednej, spowoduje odrzucenie ofert na ;rodstawie art, 89 ust. 1 pkt 1 ustawy.

2.3, Tre56 oferty musi odpowiada6 tre6ci SIWZ.
2.4" Wykonawca moze zaslrzec w of,ercie informacje, kt6re stanowiq tajemnica
przedsigbiorstwa w rozumieniu ustarrvy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503, z p62n. zm.) i jako iakie nie
mogq by6 udostqpniane innym ucz,estnikom postqpowania, Nie mogq stanowi6
tajemnicy przedsigbiorstwa informacjer podawane do wiadomo6ci podczas otwarcia
ofert, tj.: informacje dotyczqce nazwy (firmy), adresu, ceny, terminu wykonania
zam6wienia, okresu gwarerncji iwarunk6w pfatno5ci zawartych w ofercie.

2.5" Dokumenty zawierajqce informacje stanowiqce tajemnicq przedsigbiorstwa powinny
by6 umieszczone w osobnej kopercie oznaczonej klauzulq ,,dokumenty zastrze2one".
Na kopercie nale2y zamie6ci6 nazwg, dokNadny adres i numery telefon6w Wykonawcy
(dopuszcza sig odcisk pieczgci), numer sprawy oraz numery stron wynikajqce z FO.
Tak oznaczonq kopertq nale2y umieSci6 wtaz z pozostatq fiawnq) czg6ciq oferty
w kopercie, o kt6rej mowa w pkt 12.15. W przypadku braku zastrzehenia, bqd2
niewlaSciwego zabezpiec;zenia dokument6w przed dostqpem os6b nieuprawnionych,
Zamawiqqcy nie ponosi orCpowiedzialno6ci za ujawnienie takich informacji.

2.6, Ofertq nale2y sporzqdzie:
1) w formie pisemnej pod rygorem

niewa2no6cir

2) w jgzyku polskim,
3) w jednym egzemplarzu,
4) na druku lub wedlug wzoru druku FO, dolqczonego do SIWZ

poptzez

odpowiednie jego wypetnienie. Ofr-.rta powinna byc sporzqdzona trwalq, czytelnq

technikq,

5)

skladajqc wraz z ofertq o6wiadczc.nia
niniejszej SIWZ:

a)

i

dokumenty okre6lone

w punktach I i

I

- na drukach lub wedlug wzor6w druk6w
stanowiqcych zalq<>zniki 2 - 7 do SIWZ poprzez odpowiednie ich wypelnienie,
o6wiadczenia Wy'konawcy

b) pozostale

dokumenty

- w formie okre5lonej

w pkt 8 i 9,

6) oferta i

o6wiadczenia muszE by'6 podpisane pzez osobg/osoby uprawnione
do reprezentowania i sktadania o6uriadczefi woliw imieniu Wykonawcy,

7)
2.7

"

oferta Wykonawc6w, kt6rzy bgdq ubiega6 sig wsp6lnie o udzielenie zam6wienia
musi by6 podpisana w taki spos6b, aby prawnie zobowiqzywala wszystkich
Wykonawc6w wystgpujqcych wsp6l n ie.

Strony oferty (FO), zNo2o,nego wraz ,z ni4 formularza cenowego otaz wymaganych
dokument6w i o5wiadczefi - w miejscach okreSlonych przez Zamawiqqcego - muszE
byc opatrzone podpisem osoby, o kl6rej mowa w pkt 1.1.4) albo pelnomocnika,
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o

kt6rym mowa w pkt 1.2. Podpis powinien byc zlo2ony w formie umoZliwiajqcej
w spos6b jednoznaczny iclentyfikacjq o,soby sktadajqcej podpis lub opatrzony pieczqtkq
imiennq.

2.8. Zaleca sig, aby wszystkie strony oferty byly trurrale polqczone, a zapisane strony oferty
oznaczone kolej nym i n umeram

i.

2,9, Do oferty nale2y

zalqczzye dokumenty, okreSlajqce spos6b
do reprezentowania Wykonawcy.

w

2.10. Dokumenty nale2y zlo2ye
oryginale
z oryginalem pzezWykonawcq.

lub kopii

i

osoby uprawnione

poSwiadczonej

za

zgodno66

2.11.Kopie dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 2.9,2.10 i 1.1.3), muszq by6 po6wiadczone
pzez osobg, o kt6rej mov/a w pkt 1.1.,4) albo peNnomocnika, o kt6rym mowa w pkt 1.2,
a podpis poSwiadczajqcy ka2dq kopiq dokumentu powinien by6 poprzedzony zapisem
,,za zgodno56 z oryginalem". W przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig
o udzielenie zam6wienia oraz w przypadku innych podmiot6w, na zasobach kt6rych
wykonawca polega na zasadach ol<re5lonych w art. 26 ust, 2b ustawy, kopie

dokument6w dotyczqcych odpowiednio Wykonawcy

sq

poSwiadczane
podmioty.
te

ze zeoins66 z

lub tych

podmiot6w

oryginalem odpowiednio przez Wykonawcg lub

2.12.Wymagane specyfikacjq clokumenty sporzqdzone w jqzyku obcym muszq bye zlo2one
wrazz tlumaczeniem na jq:zyk polski.
2.13. Wszelkie poprawki, zmiany lub skreillenia w tek6cie oferty muszE by6 naniesione
w czytelny spos6b, podpisane i datowane wlasnorqcznie przez osobq, o kt6rej mowa
w pkt 1.1.4 albo pelnomocnika, o kt6rynn mowa w pkt 1 .2. Podpis powinien byC zlo2ony
w formie umo2liwiajqcej w spos6b jednoznaczny identyfikacjq osoby skfadajqcej podpis
lub opatrzony pieczqtkq imiennq.

2.14.W przypadku

zNo2enia wraz z ofertq dokument6w, kt6rych Zamawiajqcy nie wymagal
(np. materialy reklamowe itp.), naleZy je oddzieli6 i opisa6: ,,dokumenty uzupelniajqce".
Dla dokument6w tych nie stosuje siq postanowiefl zawartych w punktach 2.7 - 2.13.

2.15. Ofertq nale2y zlo2y6, w kopercie:

1)

zamknigtej i opieczgtowanej w spos6b uniemo2liwiajqcy jej otwarcie bez naruszenia
ch p r zez'Wy k o n awc q :zab ezpi e bze 6,

za s to s owa ny

2)

opatrzonej dokladnym adresem i numerami telefon6w Wykonawcy (dopuszcza siq
odcisk pieczgci),

3)

zaadresowanej do Zamawiajqcego na jego adres do korespondencji i oznaczonej
nastgpujqco:
Oferta w sprawie udzielenia z:am6wienia publicznego na modernizacjg
pomieszczefi Urzgdru Statystycznego w Bialymstoku przy ul. Krakowskiej 13
na potrzeby stworzenia Regionalnego O5rodka Informacji

numer sprawy: WAD-2900

-1 12014

,,Nie otwiera6 przed 31.07.2014 r. godz. 10:00"

Ofertg nale2y

BENEFICJENT:
GLOWNY URZAD STATYSryCZNY
al. Niepodleglo5ci 208
00-925 Warszawa

zNo2yt,

w Sekretariacie, pok6j nr 25.

Projekt wsp6lfinansowany przez Unig Europejskq z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz ze 6radk6w bud2etu pafistwa.
7. 0 5'P ri a ry te*owa.' Spofecz e n stw o i nf o r m a cyj n e * b u d ow a e I e ktro n i cz n ej
administracji

ffi.

INNOWACYJNA
GOSPODARKA
NARODOWA STRATECIA SPOJNOSCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

2.16.W przypadku nieprawidlowego zaadrersowania lub zamknigcia koperty, Zamawilqcy
nie bierze odpowiedzialno6ci za zle skierowanie przesyfki lub jej przedterminowe
otwarcie.

2.17.Wykonawca moZe wprowadzi6 zmiany w ofercie i innych dokumentach zloZonych wraz
z ofertq lub wycofae zlo2a'nq ofertg porC warunkiem, 2e Zamawiajqcy otrzyma pisemne
powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty przed uplywem terminu skladania ofert,
okre6lonym w pkt 13.3. Powiadomienie to powinno by6 sporzqdzone stosownie
do powyZszych postanourief, a koperta, o (t6rej mowa w pkt 2.15, dodatkowo
oznaczona napisem - odpowiednio -,,ZlMIANA" lub ,,WYCOFANlE".
2.18. Koperty oznakowane dopiskiem ,,ZMIANA" zostanq otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, kt6ry wprowerdziN zmiany i po stwierdzeniu poprawno6ci dokonania zmian,
zostanq dolqczone do ofefty.
2.19. Wycofanie zlo2onej oferty nastqpuje poprzez zla2enie pisemnego o6wiadczenia
podpisanego przez Wykonawcq. W cerlu potwierdzenia uprawnienia os6b do zlo2enia
wycofaniu oferty, nalezy zaNqczy1 odpowiednie dokumenty
o6wiadczenia
(np. aktualny odpis z KRS lub z centralnej ewidencji informacji o dzialalno6ci
peNnomocnictwo). W przypadku dostarczenia
gospodarczej i je6li to l<onieczne
Zamawial1cemu o6wiadc:zenia o wycofaniu zNo2onej oferty, oferta taka nie bqdzie
otwierana.

o

i

-

2.20. Wykonawca nie moZe dclkona6 zmiarr
ofert.

w tre6ci oferty po uplywie terminu skladania

2.2l.Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiqzane zprzygotowaniem i zlo2eniem oferty.
2.22. Zamawi

aj

qcy

dopu

szcza si ktad a n ie ofert czq5ci owych.

2.23. Zamawiaj qcy n ie do puszc:za

s kNad

an

i

a ofe rt wari antowych.

2.24.Zamawiajqcy nie przewidr"rje zwrotu kor;zt6w udzialu w postqpowaniu.

3.

Opis przedmiotu zam6wienia

3.1. Przedmiotem zam6wieniil jest moderrnizacja pomieszczeh Urzqdu Statystycznego
w Bialymstoku przy ul. Krakowskiej 13 na potrzeby stworzenia Regionalnego O6rodka
lnformacji w ramach Zadania 3 (SlSk) modernizacja pomieszczef dla lnformatorium
w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 (SISP-2): ,,Budowa
dwujgzycznego (z konnunikacjq w' jgzyku polskim i angielskim) systemu
informacji skierowujqcerj do system6w informacyjnych statystyki i system6w
resortowych - dostgpnych dla obywateli, przedsigbiorc6w i pracownik6w

administracji publicznej poprzez portal informacyjny GUS. Budowa

16

Regionalnych O5rodk6rar Informacji, z wyposa2eniem minimum w kilka stanowisk
dostgpu do Internetu".

3.2.

Przedmiot zam6wienia obejmuje nastgpujqce czqSci:

1)

-

Gzg56 | Modernizarcja pomieszczef Urzqdu Statystycznego
na potrzeby stworzetria Regionalnego O5rodka Informacji

w Biatymstoku

Zakres rob6t:
o remont czg6ci pomieszczeh znajdujqcych siq na parterze budynku,
o dostosowanie laziernki do potrzeb os6b niepelnosprawnych,
o remont sali konferencyjnej znajrJujqcej sig na lll piqtrze budynku,
o monta2 platformy przyschodowej,
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Syst6m lnlotracyjny $idlysLyki P{bli€ne.j

przygotowanie platformy przy'schodowej do odbioru przez Urzqd Dozoru
Technicznego ortrz sporzqdzr3nie kompletnej dokumentacji niezbqdnej do
uzyskania decyzji )zezwal{qcej na jej eksploatacjg,
wykonanie dokumrentacji pourykonawczej w liczbie 4 egzemplarzy w wersji
papierowej oraz 2 egzemplarzy w wersji elektronicznj zapisanej w formacie
PDF.

Nazwa i kod okre6lonel we wsp6lnvm stowniku zam6wieh (CPV):
45000000-7 Robotybudowlane
45111300-1 Robotyrozbi6rkowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynk6w
45262500-6 Roboty murarskie i rnurowe
45400000-1 Roboty wykoticzeniowe w zakresie obiekt6w budowlanych
45410000-4 Tynkouranie
45442100-8 Roboty malarskie
45430000-0 Pokrywanie podl6g i Scian
45421100-5 Instalowanie drzwi i podobnyoh element6w
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Szczeg6lowy zakres rob6t okre6lil dokumentacja projektowa - zalqczniki I i 10
do SIWZ oraz Specyfikacja Technir:zna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych zalqcznik nr 11 do SIWZ.

2)

Gzg56

ll-

Modernizacja sieci LAltl

Zakres rob6t obeimuiq:
o budowe tras kablowych,
o dostawg imonta2 urzqdzeh klinratyzacyjnych do pomieszczenia senverowni,
o modernizaqq punkt6w dystrybucyjnych,
o dostawQ i monter2 urzqdzefi aktywnych zabezpieczaiqcych awaryinych
zasilaczy UPS,
. wykonanie wszell<ich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podloza
(w szczeg6lno5ci roboty murarskie, Slusarsko-spawalnicze, montaZ element6w
osprzqtu instalacyj nego itp. ),
o uloZenie wszystl<ich materiial6w w spcls6b i w miejscu zgodnym
z doku mentacjq tech n icznq,
o budowQ gniazd uzytkownik6w,
. ukNadanie kabli i przewod6w,
o terminowanie kabli w osprzgcie przylqczeniowym,
. wykonanie oznakowania zgodnego z dokumentaciq technicznq wszystkich
wyznaczonych kabli i przewodi,w,
o pzepfowadzenie wymaganycl'r pr6b i badafl oraz potwierdzenie protokolami
kwalifikujqcym i montowany eletnent nstalacj i,
r pr?c€wykoriczeniowe,
. wykonanie dokumentacji powykonawczej w liczbie 4 egzemplarzy w wersji
papierowej oraz 2l egzemplarz:y w wersji elektronicznej zapisanej w formacie
i

PDF.

Nazwa i kod okre6lone we wsp6lny'm slowniku zam6wieh (CPV):
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
32421000-0 Okablowaniesieciorve
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32423000-4 Gniazda sieciowe
32422000-7 Elemerrty skladowe sieci
32424000-1 Infrastruktura sieciowa
45331

220-4

|

nstalowan ie urzqdzeh

kl

i

matyzacyj nych

31682530-4 Awaryjne urzqdzenia energetyczne
Szczeg6lowy zakres rob6t okre6ler dokumentacja projektowa - zaNqczniki 12 i 13
do SIWZ oraz Specyfikacja Technir:zna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych zalqcznik nr 14 do SIWZ.

3) Czg56 lll

Wykonanie, dostawa i monta2 mebli
pomieszczef znajdujiqcych sig na parterze budynku

do

remontowanych

Nazwa i kod okreSlonel we wsp6lnvm sfowniku zam6wieh (CPV):
z biurowymi), wyposaZenie, urzqdzenia domowe
(z wylqt=zenie m o5wiietl e n a ) i 5 rod ki czy szczqce
39100000-3 Meble

39000000-2 Meble (wlqcznie

i

Szczeg6lowy opis przedmiotu z,am6wienia okre5lony zostaN
projektowej - zaNqcznil< nr 15 do Sl\ryZ.

w

dokumentacji

3.3. Wykonawca

zobowiqzany jest do wykonania prac zgodnie z dokumentacjq projektowq
oraz specyfikacjq technicz:nq wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
wyNqcznie z material6w dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwier na terenie Polski i Unii Europejskiej.

3.4. Przedmiot zam6wienia bqdzie wykonany

3.5. Zamawilqcy umoZliwi Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w budynku Urzqdu
w celu zapoznania sig z miejscem realizacji rob6t oraz oceny warunk6w zwiqzanych
z wykonaniem prac bqdqcych przedmiotem zam6wienia. Wila mo2e byc
przeprowadzona po wcz<;Sniejszym uzgodnieniu terminu. Osoba, z ktorq nale2y sig
kontaktowa6 w sprawie wizji lokalnrej - Pani Malgorzata Sktodowska, pok. 22;
tel.:+48 8574977 10.

3.6. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Zamawilqcemu
komplet dokument6w poz'walajqcych nia oceng prawidlowego wykonania zam6wienia.

3,7.

Je2eli dokumentacja projelktowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t
budowlanych wskazywalarby w odniesieniu do niektorych material6w i urzqdzeh znaki
towarowe lub pochodzenie Zamawierjqcy, zgodnie z ar|. 29 ust. 3 ustawy Pzp,
dopuszcza zastosowanie ,,produkt6w" r6wnowaZnych. Wszelkie produkty pochodzqce
od konkretnych producent6w, okre6lajq minimalne parametry jako6ciowe i cechy
u2ytkowe, jakim muszq odpowiada6 produkty, aby spelni6 wymagania stawiane pzez
Zamawiajqcego i stanor,nriq wylqcznier wzorzec jako6ciowy przedmiotu zam6wienia.
Poprzez zapis dot. minimalnych wynnagafl parametr6w jakoSciowych, Zamawiajqcy
rozumie wymagania prodlukt6w zawat1re w ogtilnie dostgpnych 2r6dlach, katalogach,
stronach internetowych producenl,6w. Operowanie przykNadowymi nazwami
producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajqcego
w stosunku do okre6lonego rozwietrzania. Tak wigc poslugiwanie siq nazwami
producent6w / produkt6w / ma wyNqcznie charakter przykladowy. Zamawilqcy, przy
opisie przedmiotu zamriwienia, wskazujqc oznaczenie konkretnego producenta
(dostawcy) lub konkretn'y produkt, clopuszcza jednoczeSnie produkty r6wnowa2ne
o parametrach jako5ciowych i cechach uZytkowych, co najmniej na poziomie
parametr6w wskazanego produktu, uz:na1qc tym samym ka2dy produkt o wskazanych
parametrach lub lepszych, ptzy czym zmiana parametr6w nie mo2e powodowac
konieczno6ci modyfikacji projekt6w, a tak2e ograniczeh mozliwo6ci ich wykorzystania
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ptzez Zamawifiqcego.

W

przypadlku zastosowania produkt6w r6wnowaznych
Zamawiqqcy bgdzie wy'magal, stosownie do art. 30. ust. 5 ustawy, zNolenia
odpowiednich dokument6w, uwiary1;odniajqcych r6wnowaznoS6 materiat6w lub
urzqdze1. Analogicznie clo powy2szego, je2eli Zamawilqcy posNuguje sig opisujqc
przedmiot zam6wienia zg;odnie z art. 30 ust. 2 ustawy, za pomocq norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i system6w odniesienia, dopuszcza r6wnie2 r6wnowa2no56.
Wskazane normy, aproberty i specyfikacje techniczne oraz systemy odniesienia majq
charakter poglqdowy i stianowiq wylqr;znie wzorzec jako6ciowy. Bqdq one podlegaty
ocenie autora dokumentercji projektorrvej, ktory sporzqdzi stosownq opinig. Opinia ta
bqdzie podstawq do podjqcia pzez Zamawiajqcego decyzji o akceptacji bqd2
odrzuceniu ,,r6wnowa2nik6w". Wszelkie ryzyko (w tym koszty ewentualnych ekspertyz)
zwiqzane z udowodnieniem r6wnowa2no6ci spoczywa na Wykonawcy.

3.8. Wykonawca udzieli gwarancji na nastgpujqce

elementy zam6wienia:

1)

3.9.

Cze56 | zam6wienia - 36-miesigr:znej gwarancji na wykonane roboty budowlane
i montowanq platformg przyschodowq,
2) Cze56 ll zam6wienier:
o 25 letniej pisernnej gwarancji systemowej na okablowanie strukturalne.
Gwarancja Wykonawcy powinna zawieraC odrqbne zobowiqzanie
gwarancyjne producenta w zakresie dotrzymania parametr6w
wydajno6ciowyclr, jakoSciowych, funkcjonalnych i u2ytkowych wszystkich
element6w oddz:ielnie i cafego systemu okablowania wykonanego na rzecz
Zamawiajqcego przez okres 25 lat. Okres gwarancji ma by6 standardowo
udzielony przez producenta systemu okablowania, tzn. na warunkach
oficjalnych, o96lnie dostgpnych i opublikowanych,
o 36-miesigcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane i materialy,
. 3G-miesiqcznej gwarancji na urzqdzenia klimatyzacyjne,
. urzqdzenia UFS - 3O-miesiqcznej gwarancji na elektronikq oraz
24-miesigcznej Elwarancji na baterie.
3) Cze56 lll zam6wieria - 24-miesigcznej gwarancji na wykonane i dostarczone
meble,
W ramach przedmiotu zam6wieniia wszyscy Wykonawcy zobowiqzani bedq
do oznakowania kaZdergo z prodr.rkt6w dostarczonych w wyniku postqpowaf
wsp6tfinansowanych przez Uniq Eurropejskq, Oznakowania powinny by6 zgodne
z Ksiggq znak6w: NARODOWEJ STMTEGII SPOJNOSCI KSIEGA
IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 2007 dostqpnej pod adresem:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pllZPFElDocuments/Zalacznitl:Ksiega:identyfi
kacji:wizualnej.pdf
oraz zgodnie z Przewodnikiem w zakresie promocji projekt6w finansowanych
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla
Beneficjent6w i Instytucji zaangaZowanych we wdraZanie Programu dostgpnym pod
adresem:
http://www.poi&gov.p1/ZPFElDocuments/przewodnik:dla:benefJromocja:0412081

.p

df

4.

Podwykonawstwo

4.1.

Zamawialqcy 2qda wskaz:ania ptzez Wykonawoq czgSci zam6wienia, kt6rej wykonanie
zamieza powierzy6 Poclwykonawcorn, lub podania przez Wykonawcq nazw (firm)
Podwykonawc6w, na kt6rych zasc,by Wykonawca powoluje sie na zasadach
okreSlonych w art. 26 ust, 2b, w celu wykazania spelniania warunk6w udzialu
w postgpowaniu, o kt6rych mowa w aft. 22 ust. 1.
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4.2. Jezeli

zmiana albo rezygrnqa z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kt6rego zasoby
Wykonawca powolywal siq, na zaserdach okre6lonych w art. 26 ust. 2b, w celu
wykazania speNniania warunk6w udzialu w postqpowaniu, o kt6rych mowa w arl. 22
ust. 1, Wykonawca jest obowiqzany wykazae Zamawiqqcemu, i2 proponowany inny
Podwykonawca lub Wykclnawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postripowania o udzielenie zam6wienia.

4.3. Zamawilqcy nie okre6la dodiltkowych wymagah dotyczqcych umowy
o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotrem sq roboty budowlane, kt6rych niespelnienie
spowoduje zgloszenie przez Zamawiajqcego zastrzehef'r lub sprzeciwu, poza
wymogami okre6lonymiw art. 143b usll. 3 ustawy Prawo zam6wieh publicznych.

4.4.

5.

Umowy o podwykonawstwo, kt6rych przedmiotem sq dostawy lub usNugi, nie podlegajq
obowiqzkowi przedkNadania Zamawialitlcemu, je2eli ich wartoS6 jest mniejsza ni2 0,5o/o
warto6ci umowy w sprararie zam6wienia publicznego bez wzglqdu na przedmiot tych
dostaw lub uslug.

Zam6wienia uzupelniajqce
Zamawialqcy nie przewidr"rje udzielenia zam6wieh uzupelniajqcych,
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

6.

o kt6rych

mowa

Termin wykonania zam6wienia.
Przedmiot zam6wienia bgd:zie realizowany w okresie gd datv zawarcia umowv
17.10.20',14r.

7. Warunki udzialu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania

oceny

spetniania tych warunk6w

7.1. O udzielenie zam6wieniel mogq ubierga6 siq Wykonawcy, ktorzy spelniajq warunki,
dotyczqce:

1) posiadania upravrnief do wykonywania okre6lonej dzialalnoSci

lub

czynno6ci , jeheli przepisy prawa nakladajq obowiqzek ich posiadania
Zamawiajqcy nie pnecyzuje w tym zakresie s;zczeg6lowych wymaga6, kt6rych
peln e n e Wyko n ararc a zob owiqza n y j e st v'rykaza6,.
Zamawiajqcy dokona oceny spetrlniania ww. warunku na podstawie o5wiadczenia
o speNnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu, o kt6rym mowa w pkt 8.1 SIWZ.

s

2)

i

i

posiadania wiedzy i do6wiadczenia
Zamawiajqcy uzna wa ru ne k za s ;celn

.

.

o

o

ny,jezel i Wyko nawc a wykaie, 2e:

I zam6wienia - w okresie ostatnich piqciu lat przed uplywem
terminu skladaniia ofert, a jez:eli okres prowadzenia dzialalno6ci jest kr6tszy w tym okresie, nale2ycie wykonal co najmniej dwie roboty budowlane
od powiadajqce rodzajem robrotom stanowiqr:ym przed m iot zam6wien ia, ka2da
o warto5ci brutto nie niZszej ri2 250 000 zl,
dla cze6ci ll zerm6wienia - w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem
terminu skladania ofert, a je2:eli okres prowiadzenia dzialalno6ci jest kr6tszy w tym okresie, rrale2ycie wykonal co najmnilej dwa zam6wienia polegajqce na
wykonaniu systemu okablo,,r,rania strukturalnego sieci teleinformatycznych
kategorii co najnrniej 64, ka2rje o warto5ci brutto nie nizszej ni2 100 000 zl,
dla cze6ci lll zam6wienia - w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem
terminu skladania ofert, a je2:eli okres prowadzenia dzialalno6ci jest kr6tszy dla cze6ci
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w tym okresie, nalezycie wykonal co najmniej dwa zam6wienia obejmujqce
dostawg i monltaz mebli biurowych, kazcle o warto6ci brutto nie niZszej
ni2 25 000 zl.

W celu v,rykazania, :le Wykonawca posiada wiedzE i do6wiadczenie Zamawilqcy
wymaga przedsiawienia wykazu, o kt6rym mowa w pkt 8.2 SIWZ (dla czq6ci I i ll
zam6wienia) orazw pkt 8.3 SIWZI (dla czg6ci lll zam6wienia).

3) dysponowania oclpowiednim potencjalem technicznym oraz

osobami

zdolnymi do wykonania zam6wienia

Zamawialqcy uznet warunek za speNniony, je2eli Wykonawca wyka2e,
2e dysponuje osobami zdolnynni do wykonania zam6wienia, posiadajqcymi
wymienione ponizej kwalifikacje i do6wiadczeniel:
. dla czq6ci I zam6wienia:
a) Kierownik budowy - 1 osoba, kt6ra posiada:
- uprawnienia do kierourania robotanni budowlanymi w specjalno6ci
konstrukcy.j no - budowlarnej bez ogran iczefl zgod nie z Rozporzqdzen iem
Ministra Transportu i br"rdownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83,
poz. 578, z p62n. zm.) lub odpowiadajqce im uprawnienia wydane
obywatelorn pafistw Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
- co najmniej 2-letnie do6wiadczenie zawodowe na stanowisku kierownika
budowy.
b) Kierownik robirt sanitarnvch. - 1 osoba, ktirra posiada:
- uprawnienia do kierowania robotanni budowlanymi w specjalno5ci
Instalacyjnej w zakresie sieci, irrstalacji i urzqdzeh cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeh zgodnie z Rozporzaldzeniem Ministra Transportu
i budownicfiwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji teclrnicznych w budowniotwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z po2n.
zm.) lub crdpowiadajqce im uprawnienia wydane obywatelom pahstw
Europejskir:go Obszaru Gospodarczego,
- co najmniej 2-letnie do6wiadczenie zawodowe na stanowisku kierownika
rob6t sanitiarnych.
c) Kierownik robirt elektrvcznvch - 1 osoba, kt6ra posiada:
- uprawnienia do kierowania robotanni budowlanymi w specjalno5ci
instalacyjnraj w zakres;ie sieci, instalacji i urzqdzefi elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeh zgodnie z Rozporzqdzeniem
Ministra Transportu i burdownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielrrych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83,
poz. 578, z po2n. zm.) lub odpowiadajqce im uprawnienia wydane
obywatelorn pafstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
- co najmniej 2-letnie do6wiadczenie zawodowe na stanowisku
kierownika rob6t elektrycznych.
Zamawialqcy dopuszcza mo2liwoSc pnzedstawienia tej samej osoby
do pelnienia wiqcej ni2 jednej funkcji z wyrnienionych powyZej.
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.

dla cze6ci ll zam6wienia:
minimum 1 osoba, kt6ra posiiada uprawnienia do zajmowania sig eksploatacjq
urzqdzefr, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie urzqdzefi,
instalacji i sieci erlektroenergetycznych o napiqciu nie wyZszym niZ 1 kV,

o

dla cze6ci lll zam6wienia:
Zamawiajqcy nier precyzuje r,rur tym zakresie szczeg6Nowych wymagaf , kt6rych
s peln e n e W yko n awc a zobov,tiqza n y j est v'tykaza6.
Zamawialqcy dokona oceny spetniania ww. warunku na podstawie
oSwiadczenia o spelnianiu warrunk6w udzialu w postqpowaniu, o kt6rym mowa
w pkt 8.1 SIWZ.
i

4)

i

sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawilqcy uzna ten warunek za speNniony, jezeli Wykonawca wykaZe,
ze posiada Srodki finansowe lub :zdolno56 kredytowq w wysoko6ci:
r dla cze6ci I zamriwienia - nie mniejszej niz 250 000 zl,
. dla cze5ci ll zam6wienia - niel mniejszej ni2150 000 zl,
o dla cze6ci lll zanr6wienia -niel mniejszej niZ 25 000 zl.
W celu wykazania, 2e Wykonavrca posiada zdolno66 ekonomicznq i finansowq
Zamawilqcy wymaga przedstawienia informacji, o kt6rej mowa w pkt 8.6 SIWZ.

sig o udzielenie zam6wienia publicznego
zobowiqzany jest v'rykazac brak pods;taw do wykluczenia z postgpowania z powodu
niespeNnienia warunk6w, o kt6rych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena tego
warunku nastqpi na podstawie zalqczonych do oferty pzez Wykonawcg dokument6w
i o6wiadczeh, wymieniony'ch w pkt I SIWZ,

7.2. Ponadto Wykonawca ubiegajqcy

7.3. Wykonawca moze polegad na wiedzy i do$wiadczeniu, osobach zdolnych
do wykonania zam6wienia oraz z:dolno6ciach finansowych innych podmiot6w,
niezale2nie od charakteru prawnego lqczqcego go z nimi stosunk6w. Wykonawca

w takiej sytuacji zobowiqzany jest udowodni6 Zamawiflqcemu, i2 bqdzie dysponowal
zasobami niezbqdnymi rCo realizacji zam6wienia, w szczeg6lno5ci przedstawiajqc
w tym celu pisemne zobowiqzanie tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji
niezbqdnych zasob6w na okres korzystania z nich przy wykonaniu zam6wienia.

7.4. Zamawiqqcy dokona oceny spelniarria pvez Wykonawc6w warunk6w okre5lonych
w pkt 7.1.1) - 7 .1.4), na podstawie zalqczonych przez Wykonawcq do oferty

dokument6w i oSwiadczefi, okre6lonyr:h w pkt 8 wedlug formuly ,,spelnia/nie spelnia".
Z dokument6w i o5wiadczeri musi jrednoznacznie wynika6, 2e Wykonawca spelnia
warunek udzialu na dzir:ri skladania ofert. Niewykazanie w wystarczajqcy spos6b
potwierdzenia speNnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy
z postqpowania, po wyczerpaniu czy'nno5ci wezwania do uzupelnienia dokument6w
w trybie art.26 ust. 3 ustawy Prawo zaLm6wieh publicznych.
przypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcycl"r siq o udzielenie zam6wienia warunki wymienione w plrlt 7.1 muszq spelniad lqcznie Wykonawcy skladajqcy wsp6lnq
ofertg, za3 warunek, o ktirrym mowa w pkt 7.2 - ka2dy z Wykonawc6w z osobna.

7.5. W

8.

Wykaz o6wiadczeh lub dokument6,w, jakie majq dostarczy0 Wykonawcy w celu
potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu
8.1. Oswiadczenie o spelnianiu warunl<6w udzialu w postgpowanlu (zalqcznik nr 2
do SIWZ -wz6r o6wiadc;renia).
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8.2. Wykaz rob6t budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed

uplywem

terminu skladania ofert, ia jezeli okres prowadzenia dziatalno5ci jest kr6tszy - w tym
okresie, wraz z podanielm ich rodzaju i warlo5ci, daty i miejsca wykonania oraz
z zalqczeniem dowod6w dotyczqcych najwaZniejszych rob6t, okre5lajqcych, czy roboty
te zostaly wykonane w spos6b nale;Zyty oraz wskilzujqcych, czy zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoticzone (zaNqcznik nr 5
do SIWZ -wz6r wykazu)- dotyczy czrT6ci I i ll zam6wienia.

8.3. Wykaz wykonanych, a w

Wzypadkr"r Swiadczeh okresowych lub ciqgtych r6wnie2
gl6wnych
wykonywanych
dostaw, w ol<resie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu
jeZeli
okres prowaclzenia dzialalno6ci jest kr6tszy - w tym okresie,
skladania ofert, a
wraz z podaniem ich warto6ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w, na rzecz
kt6rych dostawy zostaNy wykonane, oraz zalqczeniern dowod6w czy zosta\ wykonane
lub sq wykonywane nalezycie (zalqcznik nr 6 do SIWZ - wz6r wykazu) - dotyczy
czq6ci lllzam6wienia.

Dowodami, o kt6rvch mowa w pkt 8.2 i 8.3 sa:
po6wiadczenie, z tym ze w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub uslug
okresowych lub ciqEfiych po6wierdczenie powinno byc wydane nie wczeSniej
ni2na 3 miesiqce przeld uptywem terminu skladania ofert,
b) w przypadku zam6uvieh na roboty budowlane inne dokumenty jeZeli
z uzasadnionych pr',zyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyska6 poSrviadczenia, o kt6rym mowa w punkcie a),
c) w przypadku zam6,wieh na dclstawy - o6wiadczenie Wykonawcy - je2eli
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyska6 po6ruiadczenia, o kt6rym mowa w punkcie a).

a)

W przypadku, gdy Zamawiajqcy jest podmiotem, na tzecz kt6rego roboty budowlane
lub dostawy wskazane w wykazie zorstaty wcze6niej wykonane, Wykonawca nie ma
obowiqzku przedkladania dowod6w, o kt6rych mowa powy2ej.
Uwaga: Wykonawca w vrykazie rob61t budowlanych lub w wykazie gl6wnych dostaw,
o kt6rych mowa w pkt 8 2 i 8.3 zobowiqzany jest podad tylko ql6wne, naiwaznieisze
realizacie, kt6re wykazq sipelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu.

8.4. Wykaz os6b, kt6re bqdq uczestniczyri w wykonywaniu zam6wienia, w

szczeg6lno6ci
odpowiedzialnych za kierowanie robollami budowlanvmi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, do6wiadc;zenia i wyksztalcenia niezbgdnych do wykonania
zam6wienia, a lak2e zakresu wykorrywanych przez nie czynnoSci, oraz informacjq
o podstawie do dysponovyania tymi osobami (zaNqczn ik nr 7 do SIWZ -wz6r wykazu).

8.5. Oswiadczenie, 2e osoby, kt6re bqriq uczestniczvc w wykonywaniu

zam6wienia,

posiadajq wymagane u;crawnienia, .ljeZeli ustawy nakladajq obowiqzek posiadania
takich uprawnieh (wraz z wykazern os6b - zalqcznik nr 7 do SIWZ - wz6r
o5wiadczenia).

lub sp6ldzielczej kasy oszczqdno6r;iowo - kredytowej potwierdzaiqca
wysoko66 posiadanych Srodk6w finernsowych lub zdolno6d kredytowq Wykonawcy,
wystawiona nie wcze5niej niz 3 miesiqrce przed uplywem terminu skladania ofert.

8.6. lnformacja banku

8.7, Je2eli z uzasadnionej Wzyczyny Wykonawca nie mo2e przedstawi6 dokument6w
dotyczqcych sytuacji finernsowej i ekrcnomicznej wymaganych pzez Zamawilqcego,
mo2e przedstawi6 inny d,okument, kt6ry w wystarczajqcy spos6b potwierdza spelnianie
o pisa nego pzez Zamawiajqcego wa ru n ku.

8.8. Jezeli Wykonawca wykazujqc spelnianie warunk6w, o kt6rych mowa w art. 22. ust. 1
ustawy, polega na zasobach innych podmiot6w na zasadach okre6lonych w art. 26
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ust. 2b ustawy, Zamawiiajqcy, w celu oceny czy Wykonawca bqdzie dysponowaN
zasobami innych podmiot6w w stclpniu niezbgdnym dla naleZytego wykonania
zam6wienia oraz oceny', czy stosunek lqczqcy Wykonawcg z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostqp do ich :lasob6w, 2qda:
a) dokumentu, o kt6rym mowa w pkt 8.6 dotyczqcego podmiotu, z kt6rego zdolno6ci
finansowej Wykonawca korzysta oraz dokument6w o solidarnej odpowiedzialno6ci
Wykonawcy i podmiotu, na kt6rego zasoby finansowe powotuje sig;
b) dokument6w dotyczqc;ych w szczeg6lno6ci:
zakresu dostgpnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,
sposobu wykorzystania zasob6w innego podmiotu, przez WykonawcQ, przy
wykonywaniu zam6wienia,
charakteru stosunku, jaki bgdzie Nqczyl Wykonawcg z innym podmiotem,
zakresu i okresu udziaNu innelEo podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia.

o
.
o
.

8.9.

przypadku zNo2enia pzez Wykonawcg dokumentu lub o6wiadczenia
potwierdzajEcego spelnianie warunk,Sw udziatu w postqpowaniu, z kt6rego bgdq
wynika6 kwoty wyra2one w walucie innej niZ FLN, Zamawiajqcy dokona przeliczenia
na PLN wg Sredniego kurrsu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w kt6rym zostaNo
opublikowane ogloszenier o zam6wieniu w Biuletynie Zam6wieh Publicznych. Kursy
walut sq dostqpne pod narstgpujqcym adresem internetowym:

W

n bp. pllhome. arspx?f=/kursviku rsv arbhiwu m. htm I
Zamawilqcy bgdzie lsrz,ystal z,,Archiwum kurs6w Srednich - tabela A".
9. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie
zam6wienia Wykonawcy w okoliczno6ciach, o kt6rych mowa w art. 24 ust. 1
ustawy nale2y przedlo2y e nastgpujqce doku menty:
9.1. O6wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zaNqcznik nr 3 do SIWZ - wz6r

htto://www.

o6wiadczenia).

z

i

z

lub centralnej ewidencji informacji
jeZeli
odrqbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub
o dziatalno6ci gospodarc:,zej,
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczelSniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu
skladania ofert.

9.2. Aktualny odpis

wla6ciwego rejestru

9.3. Jezeli Wykonawca rT't? siedzibq lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument6w o kt6rych mowa w pkt 9.2 - skNada
dokument wystawiony r,rur kraju, w kt6rym ma siedzibq lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajqcy,2e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadfo6ci. Dokument
powinien by6 wystawiony nie wczeSniej niz 6 nriesiqcy przed uplywem terminu

skNadania ofert.

9.4.

Jezeli w kraju, w kt6rym Wykonawca nra siedzibq lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
siq dokumentu, o kt6rym mowa w pkt 9.3, zastgpuje siq go dokumentem zawierajqcym
kt6rynr okre6la siq tak2e osoby uprawnione do reprezentacji
o6wiadczenie,
Wykonawcy, zlo2one pr,zed wta6ciwym organem sqdowym, administracyjnym albo
organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego kraju, w kt6rym Wykonawca ma
zachowaniem
siedzibq lub miejsce zamieszkaniia, lub przed notariuszem,
wskazanego w pkt 9.3 terminu.

w

z

9.5.

^
lffillfil

try=, l

tFUUO1

Jezeli Wykonawca, wyka:zujqc spelnianie warunk6w udziaNu w postgpowaniu, o kt6rych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiot6w na zasadach
okre6lonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te bgdq braly udziaN w realizacji czq6ci
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$ystes Inforhscyjny $lntystyki Pilblicznej

zam6wienia, przedklada tak2e dokurmenty dotyczqce tego podmiotu
wymaganym dla Wykonawcy, okre5lonym powyzejw pkt 9.1-9.4.

w zakresie

9.6. W celu vtykazania braklu podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postgpowania
o udzielenie zam6wienia w okoliczno6ciach, o kt6rych mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Pzp, Wykonawca, wrazz ofertq sklada listq pr:dmiot6w nale2qcych do tej samej
grupy kapitatowej, albo informacjg o tym, ze nie nale2y do grupy kapitaNowej (zalqeznik
nr 4 do SIWZ -wz6r o6wiadczenia).

9.7. Dokumenty podmiot6w wystgpujqcych wspolnie

W

przypadku zlo2enia oferty ptzez Wykonawc6w wystgpujqcych wsp6lnie, ka2dy
podmiot Ao2y dokumenty o kt6rych mowa w pkt 9.1 i 9.6 otazw pkt 9,2 (albo w pkt 9.3
lub 9.4 - w przypadku podmiot6w majqcych siedzibq lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

10. Informacja o sposobie porozumiewania sig Zamawiajqcego z Wykonawcami

10.1.W postgpowaniu o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz pozostaNe informacje
Zamawiajqcy i Wykona\r/cy przekazqq pisemnie, faksem lub drogq elektronicznq,
zzastrze2eniem pkt 10.3 i 10.4.

wnioski przekazane do Zamawilqcego za pomocq
faksu, poczty elektroniczrrej uwaZa siq za zlo2one w terminie, jeZeli ich tre56 dotrze

10.2. Oswiadczenia, zawiadomienia,

do Zamawiajqcego przed uptywem wymaganego terminu.
10.3. Dokumenty, o5wiadczenier uzupelniane na podstawie art.26 ust. 3 ustawy na wezwanie
formie oryginalu lub kserokopii
Zamawiajqcego powinn'y zostal z:Io2one
potwierdzonej za zgodncl6d z oryginialem przez Wykonawcg, zgodnie z przepisami
Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaj6w
dokument6w, jakich moZr: 2qdac zamawilqcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogq by6 sklerdane (Dz. U, 22Q13 r', poz.231).

w

10.4.

W przypadku porozumiewania sig faksem lub drogq elektronicznq Zamawilqcy 2qda
n

iezwlocznego potwierdzen ia (faksem

I

u

b e-mailem ) taktu otrzyman ia.

10.5.Wykonawca mo2e zwr6ci6 siq do Zamawiajqcego z wnioskiem o wyjaSnienie tre6ci
SIWZ w formie itrybie opisanym w pkt. 10.1. Zamawilqcy udzieli wyja6nief
niezwlocznie, jednak nie p62niej niZ na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert,
pod warunkiem, 2e wni(csek o wyjar6nienie tre6ci specyfikacji istotnych warunk6w
zam6wienia wpfynqt do Zamawiajqcego nie p62niej niZ do korica dnia, w kt6rym uptywa
poNowa wyznaczonego trarminu skladania ofert. Jezeli wniosek o wyja6nienie tre6ci
specyfikacji istotnych wanunk6w zam0wienia wptynql po uplywie terminu wniosku lub
dotyczy udzielonych wyjaSnieh, Zama,wiqqcy moZe udzielic wyja6nieh albo pozostawi6
wn iosek bez rozpoznania.
10.6. PrzedNuzenie terminu skladania ofert nie wplyvva na bieg terminu skladania wniosku
o wyja6nienie tre5ci speclfikacji istotnych warunk6w zam6wienia.
10.7. TreSc zapytan

wraz z wyja6nieniami Zamawiajqcy przeka?e Wykonawcom, ktorym

przekazaN S lWZ, bez

uj avrn ie

nia

21 6dNzt

zapytania.

z

wyja6nieniarmi bgdzie udostgpniona r6wniez na stronie
zapytah wraz
internetowej Zamawiajqcego: http://biarlystok.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us.

10.8. Tre6;6

1}.9.Zamawiajqcy nie przewiduje zwolania zebrania wszystkich Wykonawc6w

w

celu

wyjaSnienia wqtpl iwo6ci d otyczqcych srpecyfikacj i istotnych warunk6w za m6wien ia.
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10.10.

We wszelkiej korespondencji dot,yczqcej postgpowania nale2y powotywa6

sie

na numer sprawy: WAD-2900-1 l201tl.
10.1

1. Godziny pracy Urzgdu: poniedzialek

- piqtek: 7:15 -

15:15.

11. Wymagania dotyczqce wardium
11.1. Wykonawca zobowiqzany jest wnie56 wadium w kwor:ie:

1)

czq56 | zam6wienia - 7 725,00 zl (slownie: siedem tysigcy siedemset dwadzie6cia
pig6 zlotych),

2)
3)

czq56 ll zam6wienia - 4 133,00 zl (slownie: cztery tysiqce sto trzydzie6ci trzy zlote),
czq56 lll zam6wienia - 710,00 zl (s{ownie: siedemset dziesig6 ztotych).

11.2.Wadium nalezywnie66 przed uplywemr terminu skladania ofert, tj. do dnia 31.07.2014r.
do godz. 9:00.

11.3.Wadium nalezy wnie56 lv jednej lub kilku formach przewidzianych

w art.45 ust.

6

ustawy, tj.:

1)
2)

pieniqdzu,

porqczeniach bankouych lub porqczeniach sp6{dzielczej kasy oszczqdno6ciowokredytowej , ztym 2e ptorqczenie kaLsy jest zawsze porgczeniem pienigznym,

3)
4)
5)

gwarancjach bankowy'ch,
gwarancjach ubezpiec;zeniowych,

porgczeniach udzielar'rych przez podmioty, o kt6rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy
dnia 9 lir;topada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiqbiorczo6ci (D:2. U. 22007 r. Nr 42, poz.275 zpo2n. zm.).

z

11.4.Wadium wnoszone

w

pieniqdzu nal<=2y wplacic pnzelewem na rachunek bankowy

Urzgdu Statystycznego w Biatymstoku:
NBP o/o w

z

Bialyrnstoku 63 1010

1049 0Ct20 2013 9120 0000

dopiskiem,,@1llg!!!gl_Spl!@"

11.5.Wadium wniesione w pieniqdzu bqdzie wniesione skutecznie, jezeli rachunek bankowy
zostanie uznany kwotq wadium przed uplywem terminu skladania ofert.

11.6.Wadium wnoszone w jerCnej z pozoslalych form, o kt6rych mowa w pkt 11.3.2) 11.3.5) nale2y zlo2ye w osobnej kopercie w Sekretariacie Urzqdu Statystycznego
w Bialymstoku (pok6j nr 125). Kopertg nalezy opatrzyl dokladnym adresem i numerami
telefon6w Wykonawcy (dopuszcza sig odcisk pieczqci) oraz dopiskiem ,,wag]iq
n u mer s prawv: WAD-29|NW"
11.7.Wadium wnoszone w formach niepit.'nigZnych nie mo2e zawierac 2adnych klauzul
warunkujqcych zaplatq pzez gwaranta nale2nej kwoty oraz musi by6 platne
niezwlocznie po zNo2eniu 2qdania zaptaty. Z tre6ci gwarancji (porgczenia) winno
wynika6 bezwarunkower zobowiqzianie gwaranta (porqczyciela) do wyplaty
Zamawiajqcemu pelnej kwoty wadium w okoliczno6ciach, o kt6rych mowa w art. 46
ust. 4a i ust. 5 ustawy', na kazde pisemne 2qdanie Zamawialqcego w terminie
zwiqzania ofertq.
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11.8.Nie wniesienie wadium lub wniesienier wadium po terminie skladania ofert spowoduje
wykluczenie Wykonawcy z postgpowania.
11.9. Wymagana forma dokumr:nt6w wadialnych:

1)

oryginaly dokument6w - w przypadku wnoszenia wadium w jednej zform, o kt6rych
mowa w pkt 11.3.2)- 1 1.3,5),

2) wskazane jest dolqc:lenie do oferty kserokopii

dowodu wniesienia wadium (bez

wzglqdu na formg wadium).
11.10. Zamawiajqcy zatrzymujr: wadium, jelieliWykonawca, kt6rego oferta zostaNa wybrana:

1)

odm6wiN podpisania umowy
okreSlonych w ofercie,

w sprawie zam6wienia publicznego na warunkach

2) nie wni6sl wymaganego zabezpieczenia nale2yte.go wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie ziam6wienia publicznego staNo
z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy.

sie

niemoZliwe

11.11. Zamawilqcy zatrzymu.ie wadium, je2eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o kt6rym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie zlo2yl dokument6w lub o5wiadczei,
o kt6rych mowa w art 25 ust. 1 ustawy, lub pe{nomocnictw, chyba 2e udowodni
Zamawialqcemu, 2e wynika to zprzy'czyn niele2qcych po jego stronie.
11.12. Warunki zwrotu wadiunr:

1) Zamawi{qcy zwr6c'i wadium wszystkim Wykorrawcom niezwlocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub uniewa2nieniu postqpowania z wyjqtkiem
Wyko nawcy, kt6 reg,c oferta zostetla wyb

2)

ra n a

j

ako naj ko rzystn

iej

sza.

Wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajqcy
zwtaca wadium niezwNocznie po zawarciu umowy w sprawie zam6wienia
p u b iczneg o otaz wn ies e n u zab'ezpiecze n a n al ezytego wyko na n ia u m owy.
i

I

i

i

3)

Zamawialqcy zwr6ci niezwlocznire wadium, na wniosek Wykonawcy, kt6ry wycofal
ofertq przed upiywem terminu skladania ofert.

4)

Zamawiajqcy za2qda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawca, kt6remu
zwr6cif wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeZeli w wyniku rozstrzygnigcia
odwolania jego oferta zostala wybrana jako na.jkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wad u m w term n ie okre6lonym przez Zamawi$qcego.
i

i

12. Termin auiEzania ofertq
12.1. Wykonawca zwiqzany bqrdzie ofertq ptrzez okres 30 dni.

12.2.Bieg terminu rczpoczyna siq wraz z uplywem terminu skladania ofert.

12.3.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajqcego moze przedlu2yt termin
zwiqzania ofertq, z tym':2e Zamawiajqcy mo2e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uplywem terminu zwiqzenia ofertq, z:wr6ci6 siq do Wykonawc6w o wyrazenie zgody
na przedNuzenie tego terrninu o oznac>zony okres, nie dluZszy jednak niz 60 dni.
13. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

13.1. Ofertg nale?y zlo2y6, w spos6b uniemozliwiajqcy zapoznanie sig z tre6ciq oferty przed
jej otwarciem orazoznac,zy| zgodnie ,: wymaganiamiw pkt2.15 SIWZ.
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13.2. Oferty nale2y

zNo2y6,

w sierdzibie Zama'wialqcego, Sekretariat, pok. nr 25.

13.3. Termin skladania ofert uptywa w dniu !11.07.2014 roku o qodz. 9:00.
13.4. Otwarcie ofert nastqpi w siiedzibie Zarnawiajqcego

-

Sala konferencyjna, pok. nr 41.

13.5. Otwarcie ofert nastqpi w clniu, w kt6ryrn uptywa termin skladania ofert, o qodz. 10:00

13.6.Zamawiajqcy niezwNocznie zwraca ofelrtg, kt6ra zostaNa zNo2ona po terminie, o kt6rym
mowa w pkt 13.3 SIWZ.
14.

Opis kryteri6w, kt6rymi Zamawlajqcy bgdzie sig kierowal przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteri6ur oraz sposobu oceny ofert

14.1.Ocena ofert bgdzie dokonana odrgbnie dla ka2dej czgSci zam6wienia
o kryterium:
Gena
14.2.

w

oparciu

- 100%

Ocenie zostanq poddilne oferty niepodlegajqce odrzuceniu, zlo2one

przez

Wykonawc6w nie wyklucz:onych z postqpowania.
14.3.Ka2da oferta otrzyma ilo56 punkt6w obrliczonq wedtug nastgpujqcego wzoru:
Crnin

P* = -------- x 100 Pkt

c*

gdzie:

P*
Crin
C"

- warto66 punktowa oferty,,x"

- cena oferty najt,ahszej
- cena oferty ocenianej

14.4.2a najkorzystniejszq zostanie uznana,oferta, kttlra uzyskalanlwy2szq liczbg punkt6w.
15. Opis

sposobu obliczenia ceny oferty

15.1.Wykonawca okre6li cenrg za wykonanie przedmiotu zam6wienia na zalqczonym
do SIWZ formularzu ofertowym (zalqc>znik nr 1 do SIWZ). W odniesieniu do czq6ci lll
zam6wienia integralnq czqSc formularza ofertowego stanowi formularz cenowy,
zawier alqcy ce ny j ed nostl<owe przed

m

iotu za m 6wie n ia.

15.2. Cena oferty powinna by6 podana w zlotych polskich, z dokladno6ciq do dwoch miejsc
po przecinku.
15.3. Ceng oferty brutto za prz<>dmiot zam6wienia naleZy podad cyframi i slownie.

VAT nale2y do obowiqzk6w Wykonawcy, zgodnie
podatku od towar6w i uslug oraz podatku akcyzowym.

15.4. Prawidlowe ustalenie podatku

przepisami ustawy o
Zastosowanie przez Wyl<onawcq stawki podatku VAT niezgodnej

z

przepisami Zamawiqqc,y poiraktuje

z obowiqzujqcymi
jako blqd w obliczeniu ceny, skutkujqcy

odrzuceniem oferty.

zostanie zlo?ona oferta, kt6re;j wyb6r prowadzilby do powstania obowiqzku
podatkowego Zamawiajqcego, zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i usNug
w zakresie dotyczqcym wewnqtrzwsp6lnotowego nabycia towar6w, Zamawialqcy
w celu por6wnania ofert doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towar6w
i uslug, kt6ry miaNby oborviqzek wplaci,6 zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.

15.5. Je2eli
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Zapisv dotvczace cze6ci I i ll zerm6wienia:
15.6. Cena oferty stanowi wynargrodzenie ryczattowe. Zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego
(Dz. U. 1964 r. Nr 16, poz. 93' po2n zm.) Wykonawca nie mo2e 2qdae'
podwyzszenia wynagrodz:enia, chocia2by w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzie6 rozmiaru lub il<oszt6w prac.

z

z

15.7.Przy kalkulacji ceny oferty'Wykonawcar powinien uwzglgdni6 wszystkie koszty zwiqzane
z realizaqq zam6wienia, w tym tak2:e wszelkie koszty niewynikajqce bezpo6rednio
z opisu przedmiotu zam6wienia i postanowieri wzoru umowy, ale mozliwe
do przewidzenia przez !{tykonawcg pr::ed zlozeniem oferty.
15.8. Konieczne do poniesiernia koszty Wykonawca ustala i oblicza samodzielnie
na podstawie opisu przedmiotu zam6wienia, dokumentacji projektowej, wzoru umowy,
zasad najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiqzujqcych przepis6w,
opublikowanych norm, dokonanej wi;zji lokalnej oraz wyja6nieh, uzupefnieh i zmian
SIWZ ogloszonych prze;z- Zamawiajqcego w toku postgpowania. Niedoszacowanie,
pominigcie oraz brak rctzpoznania zakresu przedmiotu zam6wienia nie moZe byc
podstawq do zmiany wyniagrodzenia Wykonawcy.

l1.g.Zalqczone do SIWZ przedmiary rob6t stanowiq wylqcznie material pomocniczy
do obliczenia ceny oferty. Przedmiarlf rob6t powinny by6, analizowane w powiqzaniu
z dokumentacjq projektowq, wynikami wizji lokalnej, wiedzq technicznq, sztukq
budowlanq, Specyfikacjel lstotnych 'Warunk6w Zam6wienia i nalezy je uzupelnid
o pozycje rob6t pominiqtr:, a wynikajqce z pov'ty2szych ustaleri, po wcze6niejszym ich
uzgodnieniu z Zamawiajqcym. Jezeli wystgpujq rozbiezno6ci w opisie przedmiotu
zam6wienia pomiqdzy projektami wykonawczymi a przedmiarami rob6t, nale2y przyiqt,
zawiq2qcy opis przedmiotu zam6wienia zawarty w projekcie wykonawczym.

1S.10. Wykonawca

Wzy ustraleniu ceny oferty winien uwzglqdni6 ewentualne utrudnienia
m.in. wynikajqce z za<>howania ciilgloSci funkcjonowania Urzgdu otaz wyja6ni6
wszelkie wqtpliwo6ci doty'czqce dokunrentacji opisujqcej przedmiot zam6wienia, zakres
rob6t, u2yte materialy ir:h jako$;6 oraz wszelkie czynniki, kt6re mogq mie6 wplyw
na cene wynagrodz enia ry czallowego.

Zapisv dotyczace cze6ci lll zann6wienia:

15.11. Do obliczenia ceny oferty w zakresie czqsci ltl zam6wienia nale2y zastosowa6
nastgpujqcy spos6b:
1) poda6 jednostkowE oene brutto kazdej pozycji z dokladnoSciq do dw6ch miejsc
po przecinku,
2) obliczy6 warto56 brurlto kaldq pozycji, mnozqc podanq cenq jednostkowq brutto
przez ilo56,
3)' obliczy6 warto66 brutto czg5c;i lll zam6wienia sumujqc warto6ci brutto
poszczeg6lnych pozycji wchodzqcych w jej sklad. Tak wyznaczona cena oferty
powinna by6 przenies;iona do Formularza ofprly,
4) dodatkowo, dla ka2:dej pozycji, nale2y poda6 zastosowanq stawkq podatku
VAT (w %).
16. Informacje o formalno6ciach,

jakie powinny zosta6 dopelnione po wyborze oferty

w celu zawarcia umowy
16.,f .

NiezwNocznie po wyborze najkorz:ystniejszej
zawiadamia Wykonawc6'w, kt6rzy zld:yli oferty; o:
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1) wyborze

2)
3)
4)

najkorzystnirejszej oferty, podajqc nazwq (firmq), albo imiq

i

nazwisko,

siedzibq albo adres zamieszkaniil i adres Wykonawcy, kt6rego ofertg wybrano,
uzasadnienie jej wyboru otaz naz\Ny (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawc6w, ktorzy zNo2yli oferty, a tak2e
punktacjq przyznanq ofertom w ka:Zdym kryterium oceny ofert i lqcznq punktacjq,
Wykonawcach, kt6ryc;h oferty zostaly odrzucone, podajqc uzasadnienie faktyczne
iprawne,
Wykonawcach, kt6rzy zostali wykluczeni z postqpowania o udzielenie zam6wienia,
podajqc uzasadnienie faktyczne i prawne,
terminie, okre6lonym zgodnie z arL 94 ust. 1 lub 2, po kt6rego uplywie umowa
w sprawie zam6wienia publicznego moZe byC zawarla.

16.2.Wykonawca, kt6rego ofefta zostanie wybrana, zobowiqzany jest do podpisania umowy
na warunkach okre6lonych we wzorach umowy zawartych w Zalqczniku nr 8a do SIWZ
(czg6c I zam6wienia), Zatqczniku nr 8b do SIWZ (czq56 ll zam6wienia) lub Zalqczniku
nr 8c do SIWZ (czq56 lll z:am6wienia).
16.3. Wykonawca,

po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego oferty, niezwlocznie

dostarczy Zamawialqcerlu pozostafe dane niezbqdne do zawarcia umowy, kt6re nie
zostaly podane w jego ofclrcie.
16.4.Wykonawca, pod rygorern stwierdzenia, 2e uchyla siq od zawarcia umowy, dostarczy
najp62niej w dniu podpisarnia umowy nastqpujqce dokumenty:

1)

2)

3)
4)

kopie uprawnieh burdowlanych,:zgodnie z wymaganiami zawarlymi w pkt 7.1.3)
niniejszej SIWZ (dot,yczy czq6ci I i ll zam6wienia),
po6wiadczonq za zgodno66 z, oryginaNem przez Wykonawcg kopig polisy
ubezpieczenia odpowiedzialno6ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno5ci
zwiqzanel z przedrniotem zam6wienia bez wylqczenia jakichkolwiek ryzyk, na
kwotg nie mniejszi4 ni2 500 0t30,00 zl, wraz z dowodem oplacenia skladki
wynikajqcej z tej umowy (dotyczy'czg6ci I i ll zam6wienia),
dokument potwierclzajqcy wnielsienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o kt6rym mowa w pkt 18 niniejszej SIWZ,
listg Podwykonawcdw, z kt6rych Wykonawca bqdzie korzystaN w trakcie realizacji
umowy,

16.5. Osoby reprezentujqce W,ykonawce pttz-y podpisaniu umowy powinny posiada6 ze sobq
dokumenty potwierdzajqce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie bqdzie wynikac z dokument6w zalqczonych do oferty.
16.6. Jezeli wybrana zostanie oferta Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o zam6wienie,

Zamawilqcy 2qda przedstawienia przed zawarciem umowy w sprawie zam6wienia
publicznego, umowy regulujqcej wspr6lpracq lych Wykonawc6w. Umowa regulujqca
wsp6lprac9 Wykonawc6riu skladajqcych wsp6lnie ofertg powinna okre5la6 co najmniej:

1) podmioty skladajqce ofertq,
2) cel gospodarezy, dla l<t6rego zostarla zawarta umowa,
3) zasady reprezentacji i prowadzenizt spraw,

4)

oznaczenie czasu trvyania umow)/ (wymaga siq aby czas trwania umowy byl nie
kr6tszy ni2 okres realizaqi zam6wienia).

16.7. Umowa konsorcjum nie mo2e by6 rlmowq przedwstgpnq
waru nkiem zawieszajqcyrn.
16.8.

ani umowq zawartq

pod

W przypadku, gdy Wykonawca nie wypelni wymagari formalnych zawartych w treSci
niniejszej SIWZ dotyczqcych podpisernia umowy, Zamawilqcy wyznaczy dodatkowy
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ostateczny termin uzupelrrienia dokument6w formalnych. Gdy Wykonawca na ponowne
wezwanie nie spelni wymagari fornnalnych, Zamawiajqcy ma prawo uznae, 2e
Wykonawca uchyla sig od podpisania umo!/y. W takim przypadku bgdq miaty
zastosowanie przepisy:
1) art.94 ust. 3 ustawy Prawo zam6wieri publicznych ( wyb6r kolejnej oferty),
2) art. 46 ust. 5 pkt 1 i 3 (zatrzymanie wadium)'

17.Wz6r umowy
Wzory umow, kt6re bgdq podpisane w wyniku rozstrzygniqcia niniejszego postqpowania
o udzielenie zam6wienia, z uw;lglqdnieniem tre6ci zlo2onych ofert, stanowiq:
Zalqcznik nr 8a do SIWZ (czq6rf I zam6wienia),
ZaNqcznik nr 8b do SIWZ (czg6ri ll zam6wienia),
Zalqcznik nr 8c do SIWZ (czq56 lll zam6wienia).
18. Wymagania dotyczqce zabezpieczeniia nale2ytego wykonania umowy

18.1.Zamawiajqcy 2qda od wybranego w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia
Wykonawcy wniesienia :zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy w wysoko6ci
10o/o

cen\ calkowitej podanej w ofercier (z VAT).

lS.2.Zabezpieczenie naleZyteS;o wykonanier umowy nale?y wnie56 przed zawarciem umowy.
lS.S.Zabezpieczenie moze by6 wniesione wedfug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
nastqpujqcych formach:

1)

2)
3)
4)
5)

pieniqdzu,
porqczeniach bankowych lub porqczeniach sp6ldzielczej kasy oszczgdno5ciowokredytowej,ztym2ezzobowiqzaniet kasy jest zawszezobowiqzaniem pienig2nym,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieozeniowych,
porgczeniach udzielanych ptzez prodmioty, o kt6rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 20i00 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczo6ci (Dtz. U. 22007 r. Nr 42, poz.275 zpo2n. zm.).

lS.A,Zabezpieczenie wnoszone
ba n kowy, kt6 ry zosta

n

i

w pieniqdzu nale2y

wplaci6 przelewem

e ws kaza ny pv:ez Zamawilqcego

na rachunek

:

zdopiskiem,,4@

"

lS.S.Zabezpieczenie zNo2one w formach, o kt6rych mowa w pkt 18.3.2) do 18.3.5), musi
zawierac zobowi4zanie gwaranta lub porgczyciela do bezwarunkowej - na ka2de
2qdanie Zamawi{qcego, do wysoko6ci kwoty gwarantowanej lub porgczonej - wyplaty
Zamawiajqcemu zqdanej kwoty w rarnach pokrycia roszczeh z tytulu:
1) niewykonania umowy,
2) nienalezytego wykonania umowy.
lS.$,Zabezpieczenie AoZone 'w formach, o kt6rych mowa w pkt 18.3.2) do 18.3.5), nie mo2e
zawiera1 zadnych klauz:ul warunkujitrcych zaplate przez porgczyciela lub gwaranta
naleznej kwoty oraz musi byc pNatne niezwlocznie po zloZeniu Zqdania zaplaty.
18.7. Na pisemny wniosek W)'konawcy, ktrirego oferta zostala wybrana, wadium wniesione
w pieniqdzu Zamawialqcy zaliczy nia poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

18.8.W trakcie realizacji umowy Wykonawca mohe dokona6 zmiany zabezpieczenia na
jednq lub kilka form, o l<t6rych mowia w pkt 18.3. Zmiana formy zabezpieczenia jest
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dokonywana

z zachowaniem

ciqgkl6ci zabezpieczenia

i

bez zmniejszenia jego

wysoko6ci.

lS.9.Zabezpieczenie nalezybgo wykonania umowy zostanie zwr6cone Wykonawcy,
z uwzglgdnieniem zapis6'w art. 148 ust. 5 ustawy, w nastqpujqcy spos6b:

1)

70o/o zabezpieczenia

2)

zam6wienia potwierd:zonym protokoNem odbioru koticowego),
30o/o zabezpieczenia (kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeh z tytuNu
rgkojmi zawady) - nire p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi zawady.

18.10.

pzez

w terminie 3i0 dni od dnia wykonania zam6wienia i uznania
Zamawiajqcego za nale,zycie wykonane (po ostatecznym odbiorze

W przypadku nienale2ytego wykonania zam6wienia zabezpieczenie staje sie
wNasno6ciq Zamawialqa;eQo i bgdzie wykorzystane do zgodnego z umowE wykonania

zam6wienia i do pokrycia roszczeft z tytutu rgkojmi.
19. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przyslugujqcych Wykonawcy
19.1. Srodki ochrony prawnej przyslugujq Wykonawcy, alak2e innemu podmiotowi, jeZeli ma
lub mial interes w uzysikaniu danego zam6wienia oraz poni6sl lub mo2e ponie66
szkodg w wyniku naruszernia przezZamawiajqcego przepis6w ustawy.

19.2.Zgodnie z art. 180 ustawy,:

1.

2.

Odwolanie przyslugu.|e wylqcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnoSci
Zamawilqcego podjqrtej w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia lub zaniechania
czynno6ci, do kt6rej Zamawialqcy jest zobowiqzany na podstawie ustawy.
W przedmiotowym postgpowaniu odwoNanie przysluguje wylqcznie wobec
czynno6ci:

1) opisu sposobu dokonywarria oceny spelniania warunk6w

2)
3)

udziaNu

w postgpowaniu,
wykluczenia odwoNujqcego z postgpowania o udzielenie zam6wienia,
odrzucenia oferty odwolujqcego.

3. Odwolanie powinno wskazywia6 czynno66 lub zaniechanie czynno5ci
Zamawifiqcego, kt6nej zarzuca sig niezgodno66 z przepisami ustawy, zawieral

4.

zwiqzle przedstawienie zarzut6w, okreSla6 2qdanie oraz wskazryac okoliczno5ci
faktyczne i prawne uzasadniajqce wniesienie odwolania.
Odwolanie wnosi siq do Prezesa Krajowej lzby Odwolawczej w formie pisemnej
albo elektronicznej opatrzonerj bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryf kowa nym za po mocq waZnego kwa if kowa nego ce rtyf katu.
Odwolujqcy przesyla kopig odwolania Zamawiajqcemu przed uplywem terminu do
wniesienia odwolania w taki spos6b, aby m6gl on zapozna6 siq z jego tre5ciq przed
uptywem tego terminu. Domniemywa siq, i2 Zamawiajqcy m6gl zapozna6 sig
z tre6ciq odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je2eli przeslanie
jego kopii nastqpilo pnzed uplywem terminu do jego wniesienia za pomocq jednego
ze sposob6w okre6lonych w art.2-l ust. 2 ustawy.
I

i

5.

i

i

w tenninie przewirJzianym do wniesienia odwoNania poinformowa6
Zamawilqcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno6ci podjqtej przez niego lub
zaniechaniu czynno5ci, clo kt6rej jest on zobowiqzany na podstawie ustawy, na kt6re

19.3. Wykonawca mo2e

nie przysNuguje odwolanie.
19.4.

W przypadku

uznania zasadno6ci przekazanq informacji Zamawialqcy powtarza

czynno56 albo dokonujre czynno5ci zaniechanej, informujqc

o tym Wykonawc6w

w spos6b przewidziany w ustawie dla tej czynno6ci.
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19.5. Na czynno6ci, o kt6rych nrowa w pkt 19.4, nie przysluguje odwoNanie,
19.6. Zgodnie z art. 182 ustawy':

1.

2.
3.
4.

5.
6.

Odwolanie wnosi siq w terminie 5 dni od dnia przeslania informacji o czynno6ci
zamawiajqcego stanowiqcej podstawg jego wniesienia - je2eli zostaly przeslane
faksem lub drogq elektronicznq, erlbo w terminie 10 dni - jezeli zostaly przeslane
w inny spos6b.
Odwolanie wobec trer5ci ogloszenia o zam6wieniu, a takze wobec postanowief
specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, wnosi sig w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zam6wiefi Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunk6w ziam6wienia nzl stronie internetowej.
Odwolanie wobec czyrnn65"l innyc,h ni2 okre5lone w pkt 1 i 2 wnosi siq w terminie
5 dni od dnia, w kt6rym powzigto lr.rb przy zachowaniu nale2ytej staranno6ci mo2na
byto powziq6 wiadomo56 o okoliczno6ciach stanowiqcych podstawg jego
wniesienia.
Je2eli Zamawialqcy nie przesNaN Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwolanie wnosi siq nie p62niej niz w terminie:
1. 15 dni od dnia zarmieszczenia w Biuletynie Zam6wieh Publicznych ogloszenia
o udzieleniu zam6wienia,
2. 1 miesiqca od dnia zawarcia umowy, jeZeli zamawilqcy nie zamie5cil
w Biuletynie Zamirwieri Publicznych ogloszenia o udzieleniu zam6wienia.
W przypadku wniesir-.nia odwolania wobec tre6ci ogtoszenia o zam6wieniu lub
postanowief specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia Zamawiajqcy mo2e
przedlu2y1 term i n skladania ofert.
W przypadku wniesiernia odwotanizr po uptywie terminu skladania ofert bieg terminu
zwiqzania ofertq ulega zawiesze,niu do czasu ogloszenia przez Krajowq lzbg
Odwolawcz q or ze czenia.

19.7. W przypadku wniesienia odwolania Zamawilqcy nie mo2e zawrzeC umowy do czasu
ogNoszenia przez lzbq wyroku lub postanowienia kohczqcego postgpowanie
odwolawcze.
19.8. Zamawiajqcy przesyla niezwlocznie, nie p62niq niz w terminie 2 dni od dnia
otrzymania, kopig odwrlania innym Wykonawcom uczestniczqcym w postqpowaniu
o udzielenie zam6wienia, a je2eli oclwolanie dotyczy tre6ci ogNoszenia o zam6wieniu
lub postanowieri speclikacji istotnych warunk6w zam6wienia, zamieszczajq r6wniez
na stronie internetowej, na kt6rej jest zamieszczone ogloszenie o zam6wieniu lub jest
udostqpniana specyfikacja, wzywajqc Wykonawc6w do przystqpienia do
postqpowania odwoNaw,cZ€go.
19.9. Wykonawca mo2e zglosi6 przystqpienie do postgpowania odwolawczego w terminie
3 dni od dnia otrzymania kopii odwoNania, wskazujqc strong, do kt6rej przystgpuje,
i interes w uzyskaniu rozstrzygnigcia na korzySc strony, do kt6rej przystqpuje.
Zgloszenie przystqpienia dorgcza siQ Prezesowi lzby w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocq waznego krualifikowanego certyfikatu, a jego kopiq przesyNa sig
Zamawiajqce m u oraz \i1/yko nawcy wnoszEcem u odwola n ie.

19.10. Wykonawcy, ktorzy przystqpili do postgpowania odwolawczego, stajq siQ
uczestnikami postgpowania odwolawczego, jezeli majq interes w tym, aby odwolanie
zostalo rozstrzygnigte nra korzy66 jednej ze stron.
'19.11. Zamawilqcy lub odwotujqcy moZe zgtosi6 opozycjg przeciw przystqpieniu innego
Wykonawcy nie p62niej niZ do czas;u otwarcia rozprawy. lzba uwzglqdnia opozycjg,
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je2eli zglaszalqcy opozycjg uprar,rrdopodobni, 2e Wykonawca nie ma interesu
w uzyskaniu rozstrzygnrigcia na kor;2y56 strony, do kt6rej przystqpil; w przeciwnym
razie lzba oddala opozycjq. Postanowienie o uwzglgdnieniu albo oddaleniu opozycji
lzbamo2e wydac na posiedzeniu nie,'jawnym. Na postanowienie o uwzglgdnieniu albo
oddaleniu opozycji nie p,rzysNuguje sllarga.
19.12. CzynnoSci uczestnika postqpowernia odwolawczego nie mogq pozostawa6
w sprzeczno6ci z cz)/nno6ciami o6wiadczeniami strony, do kt6rej przystqpit,
zzastrze2eniem zgtosz<>nia sprzeciwu, o kt6rym mowa w pkt 19.16, pzez uczestnika,
kt6ry przystqpit do postqrpowania po stronie Zamawi{qcego.

i

19.13. Odwolujqcy oraz Wykonawca wez\Many zgodnie z pkt 19.8 nie mogE nastqpnie
korzysta6 ze Srodk6,w ochrony prawnej wobec czynnoSci Zamawiajqcego
wykonanych zgodnie z wyrokiem lz:by lub sqdu albo na podstawie pkt 19.15 oraz
1

9.1 6.

19.14. Zamawilqcy moze wnir:56 odpowiedZ na odwolanie. Odpowied2 na odwolanie wnosi
siq na piSmie lub ustnie do protokolu.
19.15.

w

W

przypadku uwzglqdnienia ptzez Zamawiajqcego
cato6ci zarzut6w
przedstawionych w od',lrolaniu lzba mo2e umorzyC postqpowanie na posiedzeniu
niejawnym bez obecnoSci stron oraz uczestnik6w postqpowania odwolawczego,
kt6rzy przystqpili do postqpowaniel po stronie Wykonawcy, pod warunkiem 2e
w postgpowaniu odwoliawczym po stronie Zamawialqcego nie przystqpil w terminie
zaden Wykonawca. W takim prz'ypadku Zamawilqcy wykonuje, powtarza lub
uniewaznia czynno6ci w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia zgodnie z 2qdaniem
zawartym w odwolaniu.

19.16. Je2eli uczestnik postgpowania odwolawczego, kt6ry przystqpit do postqpowania po
stronie Zamawifiqcego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzglgdnienia w caloSci
zarzut6w przedstawionych w odwotaniu przez Zamawialqcego, lzba umaza
postqpowanie, a Zantawi{qcy wykonuje, powtarza lub uniewaznia czynno6ci
w postgpowaniu o udzielenie :zam6wienia zgodnie z 2qdaniem zawartym
w odwoNaniu.
19.17. Jezeli uczestnik postgpowania odwolawczego, kt6ry przystqpiN do postgpowania
po stronie Zamawi{qcego, wnies;ie sprzeciw wobec uwzglqdnienia w caloSci
zarzul6w przedstawion)/ch w odwolaniu, lzba rozpoznfe odwolanie.

19.18. O oddaleniu odwolania lub jego uwzglgdnieniu lzba orzeka w wyroku. W pozostalych
przypad kach lzba wydaje postanowienie.
19.19.

Na orzeczenie lzby stronom oft)z uczestnikom postqpowania

odwolawczego

przysluguje skarga do sqdu.

Inteqralne cze6ci SIWZ - zala,czniki:

1
2
ZaNqcznik nr 3
Zalqcznik nr 4

Zalqcznik nr
Zalqcznik nr 1a
Zalqeznik nr

---\
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Formularz ofertowy
Formularz cenowy w zakresie czg6ci lll zam6wienia
O6wiadczenie o spefnianiu warunk6w, o kt6rych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy
podstawie
braku podstaw do wykluczenia
Oswiadczenie
art.24 ust. 1 ustawy
O6wiadczenie o grupie l,lapitaNowej
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5 - Wykaz rob6,t budowlanyr:h
6 - Wykaz gt6wnych dostaw
7 - Wykaz os6b, kt6re bqdq uczestniczy6 w wykonywaniu zam6wienia
- Wz6r umowy - czq$c I zam6wienia
- Wz6r umowy - czq56 ll :zam6wienia
- Wz6r umowy - czg56 lll zam6wienia
- Projekt wykonawczy - c:2q36 | zam6wienia
- Przedmiar rob6t - czg56 | zam6wienia
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
- czg56 I zarm6wienia
Zalqczniknr 12 - Projekt wykonawczy - c:zq$c ll zam6wienia
Zalqcznik nr 13 - Przedmiar rob6t - czq56 ll zam6wienia
ZaNqcznik m 14 - Specyfikacj;a Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
- czqS6 ll ziam6wienia
Zalqcznik nr 15 - Projekt - cz:956 lll zam6wienia

Zalqcznik nr
Zalqcznik nr
Zalqcznik nr
Zalqcznik nr 8a
Zalqcznik nrr Sb
Zalqcznik nr 8c
Zalqcznik nr'9
Zalqcznik nr. 10
Zalqcznik nr 11
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