Numer sprawy: IZP-I.272.9.2019
Zamawiający:
gmina-miasto Grudziądz
z siedzibą Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziądz

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

Remont budynku zaplecza i wolnostojącego budynku
sanitariatów Stadionu Centralnego im. Bronisława
Malinowskiego w Grudziądzu oraz remont zaplecza hali
sportowej przy ul. Piłsudskiego w Grudziądzu

Z A T W I E R D Z A M:

………………………………

Grudziądz, sierpień 2019 rok
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I.

Nazwa i adres Zamawiającego

gmina – miasto Grudziądz
z siedzibą Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziądz
fax
+48 56 45 10 233
e-mail: bzp@um.grudziadz.pl
adres strony internetowej: www.bip.grudziadz.pl
NIP:
876-24-26-842
REGON:
871118833
Dni i godziny pracy Zamawiającego:
poniedziałek, środa, czwartek, w godz. 730 do 1530,
wtorek w godz. 730 do 1700,
piątek w godz. 700 do 1330.

II.

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z poźn. zm.), zwanej
dalej „ustawą Pzp”.
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Zamawiający udostępnia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego od dnia zamieszczenia
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

III.

Opis przedmiotu zamówienia

Główny kod CPV:
45000000-7

Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:
45312100-8
Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45330000-9
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3
Roboty instalacyjne elektryczne
45400000-1
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku
zaplecza i wolnostojącego budynku sanitariatów Stadionu Centralnego im. Bronisława Malinowskiego
w Grudziądzu oraz remoncie zaplecza hali sportowej przy ul. Piłsudskiego w Grudziądzu.
Zakres przewidzianych do wykonania robót obejmuje:
1) wymiana tynków wewnętrznych oraz okładzin z płytek ceramicznych;
2) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
3) wykonanie nowych wygrodzeń pomieszczeń sanitarnych;
4) prace malarskie;
5) montaż Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) wyposażony w centralę, czujki;
6) wymiana instalacji elektrycznych wewnętrznych:
 instalacji oświetleniowej,
 instalacji gniazd zasilających,
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 wewnętrznych linii zasilających,
7) wymiana pionów kanalizacji sanitarnej, podejść do armatury;
8) montaż armatury sanitarnej wandaloodpornej;
9) wymiana wewnętrznej instalacji c.o.;
10) montaż central nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepła.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanymi przez USPOL-VISION j.m.p.
Zdzisław i Jakub Paczkowscy, ul. Chełmińska 103, 86-300 Grudziądz, w marcu 2018 roku.
W ramach realizacji przedmiotu umowy do obowiązków Wykonawcy należy:
1) powierzenie funkcji kierownika budowy (robót) osobie posiadającej uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalności;
2) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na terenie robót;
3) urządzenie i utrzymanie zaplecza budowy;
4) zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót;
5) wykonanie zaleceń wynikających z warunków technicznych dysponentów sieci;
6) wywóz oraz utylizacja gruzu i innych materiałów porozbiórkowych – materiały i odpady
powstałe w wyniku prac rozbiórkowych stają się własnością Wykonawcy (poza
zdemontowanymi oprawami oświetleniowymi typu LED, które należy przekazać
inwestorowi), który zobowiązany jest je uprzątnąć i zagospodarować we własnym zakresie lub
zutylizować na własny koszt zgodnie z przepisami,
7) sporządzenie dokumentacji powykonawczej;
8) przywrócenie do stanu pierwotnego składników majątkowych zniszczonych lub naruszonych
w czasie realizacji przedmiotu umowy;
9) utrzymywanie terenu robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyrobów budowlanych zgodnych z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz dopuszczonych do
stosowania przez ustawę Prawo budowlane. Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub w Dokumentacji Projektowej zostało
wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy,
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji
projektowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do
kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie 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 nowych podwykonawców, którym
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
Zamawiający przewiduje wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia.
Sposób dokumentowania zatrudnienia.
Oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wszystkie czynności w zakresie robót ogólnobudowlanych oraz robót instalacji
sanitarnych i elektrycznych objętych przedmiotem zamówienia, zawierające informacje, w tym dane
osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię
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i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz
zakres obowiązków pracownika.
Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz
sankcje z tytułu niespełniania tych wymagań.
Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądać udowodnienia przez
Wykonawcę faktu zatrudniania osób na umowę o pracę. Wykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu osób
wykonujących wszystkie czynności w zakresie robót ogólnobudowlanych oraz robót instalacji
sanitarnych i elektrycznych objętych przedmiotem zamówienia, na podstawie umowy o pracę.
Pierwsze oświadczenie Wykonawca składa bez oczekiwania na wezwanie Zamawiającego w terminie
3 dni, licząc od dnia przekazania terenu robót, kolejne w terminie 3 dni od otrzymania wezwania.
Nieprzedłożenie wymaganych dokumentów uznane zostanie przez Zamawiającego jako uchylanie się
od obowiązku zatrudniania osób na umowę o pracę i skutkować będzie nałożeniem sankcji
przewidzianych w § 11 ust. 3 umowy.
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy
w sytuacji, gdy poweźmie wątpliwość, co do sposobu zatrudnienia osób wykonujących wszystkie
czynności w zakresie robót ogólnobudowlanych oraz robót instalacji sanitarnych i elektrycznych
objętych przedmiotem zamówienia.
Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie robót ogólnobudowlanych oraz robót
instalacji sanitarnych i elektrycznych objętych przedmiotem zamówienia.
Zamawiający nie uważa kierowników budowy (robót) za osoby bezpośrednio wykonujące wyżej
określone roboty, wobec czego nie wymaga zatrudnienia ich przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę.
IV.
Termin wykonania zamówienia
Do dnia 31 lipca 2020 roku.

V.

Warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

VI.

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia;
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a,
art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1600, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1263),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
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14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa
w pkt 13;
15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami
selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także 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 konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628);
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne;
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), złożyli odrębne
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

VII.

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Zamawiający nie przewiduje
w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

VIII.

wykluczenia

Wykonawcy

na

podstawach

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających
wykluczenia
A. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą

1.

przewidzianych

brak

podstaw

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia
Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym w załączniku do SIWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu z postępowania.
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W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postepowaniu, zamieszczał informacje o podwykonawcach
w oświadczeniu.
B. Oświadczenie składane po otwarciu ofert
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej.
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia
ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt VIII.A. lub
VIII.B., oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane
przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzieleniu wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo
ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

IX.

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
1) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn.zm.).
2) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 1, każda ze stron na żądanie
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3) Numer faksu: 56 45 10 233; adres e-mail: bzp@um.grudziadz.pl.
4) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na
2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku o wyjaśnienie lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania z Wykonawcami w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Anna Pawłowska.
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X.

Wymagania dotyczące wadium

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium, które Wykonawca zobowiązany jest wnieść
w następującej wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank PKO BP SA numer 31 1020 5040 0000 6902 0085 9652.
Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do wyznaczonego terminu składania
ofert wpłynie na rachunek bankowy Zamawiającego (liczy się data i godzina uznania przez
rachunek bankowy Zamawiającego).
Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia
udzielonego przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie
oryginału w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu Wydział Inwestycji
i Zamówień Publicznych Referat Zamówień Publicznych, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz,
pokój 335 (spichrze).
Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.
Wadium winno być wystawione na Zamawiającego: gmina – miasto Grudziądz z siedzibą Urzędu
Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1, 86-300 Grudziądz.
Z treści gwarancji lub poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta lub
Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych
w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą. Wniesienie wadium na okres krótszy niż
okres związania ofertą Zamawiający będzie traktował tak, jakby wadium nie zostało wniesione.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym
mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w
art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
Ponadto, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób
nieprawidłowy.
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XI.

Termin związania ofertą

Wykonawca składając ofertę, pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie
powoduje utraty wadium.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony
okres związania ofertą.
Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej,
obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XII.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

XIII.
1.

2.
3.

Opis sposobu przygotowania ofert
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, podpisaną
własnoręcznym podpisem.
Oferta musi być zgodna z ustawą Pzp.
Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Oferta musi zawierać:
1) wypełniony Formularz Oferty – sporządzony na formularzu zgodnym z treścią
załącznika do SIWZ,
2) oświadczenia, o których mowa w pkt VIII.,
3) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo,
4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(np. konsorcjum, spółka cywilna) – pełnomocnictwo do reprezentowania ich
w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie skutkować ich odtajnieniem, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu Wydział
Inwestycji i Zamówień Publicznych Referat Zamówień Publicznych, ul. Ratuszowa 1,
86-300 Grudziądz, pokój nr 335, w terminie do dnia 18 września 2019 roku do godziny
10:00.
Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została
złożona po terminie.
Kopertę należy opisać w następujący sposób:
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Urząd Miejski w Grudziądzu
ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziądz
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
Referat Zamówień Publicznych
Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:
Remont budowników na Stadionie Centralnym
im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu
Nie otwierać przed 18 września 2019 r. godz. 10:30
4.
5.
6.
7.

XIV.

Zamawiający zaleca, aby oferta opatrzona była nazwą i adresem Wykonawcy.
Wykonawca na życzenie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 września 2019 r. o godzinie 10:30 w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz, sala nr 33.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) cen i okresów gwarancji zawartych w ofertach.

Opis sposobu obliczenia ceny

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia winno być ustalone w formie ryczałtowej ceny
ofertowej.
Wykonawca obowiązany jest wskazać w formularzu oferty cenę netto i brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia.
Stawka podatku od towarów i usług VAT w dniu wszczęcia postępowania wynosi: 23 %.
Cena oferty obejmuje:
 koszt wykonania robót będących przedmiotem zamówienia według zakresu robót
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
 koszty wszelkich innych robót i czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu
zamówienia.
Po wyborze oferty cena ofertowa zostanie wprowadzona do umowy jako ryczałt nie będzie podlegać
zmianom do końca realizacji umowy, chociażby w chwili zawarcia umowy nie można było
przewidzieć rozmiaru lub kosztów wszystkich prac.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem ofert i własnym staraniem zdobywa
wszelkie informacje niezbędne do jej przygotowania. Wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej.

XV.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Kryterium CENA – 60%
Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto zaoferowanej przez Wykonawcę.
Pc = Cn / Co x 100 pkt x 60 %
Pc – punkty za kryterium ceny
Cn – oferowana cena zamówienia (brutto) najniższa spośród złożonych ofert
Co – oferowana cena zamówienia (brutto) badanej oferty
2. Kryterium OKRES GWARANCJI – 40%
Kryterium okresu gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji zaoferowanego
przez Wykonawcę.
Pg = G x 40 %
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Pg – punkty za kryterium okresu gwarancji
G – ilość punktów wg tabeli
Zaoferowany okres gwarancji
36 miesięcy – 47 miesięcy
48 miesięcy – 59 miesięcy
60 miesięcy – 71 miesięcy
72 miesięcy – 83 miesięcy
84 miesięcy lub więcej

G
0 pkt
25 pkt
50 pkt
75 pkt
100 pkt

Jeśli Wykonawca nie zaoferuje żadnego okresu gwarancji, jako obowiązujący zostanie przyjęty okres
36 miesięcy.
1 pkt = 1 %
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą sumą punktów Pc + Pg
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę
z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych.

XVI.

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego, przed zawarciem umowy, Zamawiający może żądać umowy
regulującej współpracę Wykonawców.
2) Wykonawca będzie miał obowiązek dostarczenia Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót
dokumentów osób, które pełnić będą samodzielne funkcje techniczne przy realizacji
zamówienia, niezbędne dla załatwienia formalności związanych z prowadzeniem robót
budowlanych.

XVII.

Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy

Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej
ofercie.
Zabezpieczenie może być wniesione w następujących formach:
 pieniądzu,
 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 gwarancjach bankowych,
 gwarancjach ubezpieczeniowych,
 poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
 w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej,
 przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa
lub jednostkę samorządu terytorialnego,
 poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie
rejestrowymi rejestrach zastawów.
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Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowych wskazany przez
Zamawiającego.
Zabezpieczenie wnoszone w innych formach powinno być złożone w kasie Urzędu Miejskiego
w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, o których mowa wyżej.

XVIII.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

XIX.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub
mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują
środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnościami Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający
jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od czynności, o których mowa w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej
albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej.

XX.
1)
2)
3)
4)
5)

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania o odbioru robót budowlanych,
Formularz ofertowy,
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,
Projekt umowy,
Klauzula informacyjna dla osób fizycznych reprezentujących wykonawcę.
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Załącznik
FORMULARZ

OFERTY
gmina – miasto Grudziądz
z/s Urzędu Miejskiego
ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziądz

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:
Remont budynku zaplecza i wolnostojącego budynku sanitariatów
Stadionu Centralnego im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu
oraz remont zaplecza hali sportowej przy ul. Piłsudskiego w Grudziądzu
działając w imieniu i na rzecz:
…...................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
(nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy)
i dokładne adresy wszystkich wykonawców
NIP: …………………………..………….
ADRES DO KORESPONDENCJI
NR FAKSU …………………… ADRES E- MAIL ………………….………………………

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:
CENA OFERTOWA
NETTO

BRUTTO

………………………………… zł netto

…………………………………… zł brutto

OKRES GWARANCJI: ………………………………… miesięcy
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1) Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym
projektem umowy) i uznaję się za związanego zawartymi w niej postanowieniami.
2) Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczam, że dla
potrzeb niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, ustanowiliśmy
pełnomocnika:
..........................................................................................................................................
(w/w pkt wypełniają jedynie wykonawcy składający wspólną ofertę)

3) Podwykonawcom zamierzamy powierzyć poniższe części zamówienia: (wypełnić, jeżeli dotyczy)
…………………………………………………………………………………………………
4) Dane proponowanych podwykonawców: (wypełnić, jeżeli dotyczy)
………………………………………………………………………………………………….
5) Przedstawicielem Wykonawcy koordynującym wykonanie zamówienia będzie:
………………………………………………………..…… tel. …….…..………………….…
6) Wadium zostało wniesione w formie: ........................................................................................
7) W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie
…………………………………………………….………………………………………..……
8) W przypadku wybrania naszej oferty zapłata zostanie wykonana na nasze konto w
…………………………… nr rachunku ………………………………………………………..
9) Wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą: (należy zaznaczyć
właściwą odpowiedź)

TAK

□

NIE

□

10) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 ust. 14 RODO1
wobec osób fizycznych, od których dane bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu.*
Do niniejszej oferty dołączamy:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
……………………………………………………..…..
* jeżeli dotyczy

……………………………………………

…………....................................................

(data)

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

1

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego
wykreślenie).
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Załącznik:
Zamawiający:
gmina-miasto Grudziądz
z siedzibą Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziądz
Wykonawca:
……………………………………………
……………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………………
……………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont budynku zaplecza i
wolnostojącego budynku sanitariatów Stadionu Centralnego im. Bronisława Malinowskiego w
Grudziądzu oraz remont zaplecza hali sportowej przy ul. Piłsudskiego w Grudziądzu”, prowadzonego
przez gminę -miasto Grudziądz, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
…………….……

…………………. r.

…………………………………………

(miejscowość)

(data)

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy
Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…
……………………………………………………………………………………………………………………….
…………….……

…………………. r.

…………………………………………

(miejscowość)

(data)

(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.

…………….……

…………………. r.

…………………………………………

(miejscowość)

(data)

(podpis)
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH
REPREZENTUJĄCYCH WYKONAWCĘ
W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – zwanym dalej
jako „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz
o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest zamawiający: gmina-miasto
Grudziądz z siedzibą Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1.
Kontaktowa się z administratorem można w następujący sposób:
a) listownie: ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz,
b) telefonicznie: 56 45 10 200,
c) e-mail: bip@um.grudziadz.pl lub sekretariat@um.grudziadz.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się
we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz
korzystania
z
praw
związanych
z
przetwarzaniem
danych
e-mail:
p.mazur@um.grudziadz.pl, oraz pisemnie na adres wskazany na stronie
http://bip.grudziadz.pl/strony/16801.dhtml. *.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont budynku
zaplecza i wolnostojącego budynku sanitariatów Stadionu Centralnego im. Bronisława
Malinowskiego w Grudziądzu oraz remont zaplecza hali sportowej przy ul. Piłsudskiego
w Grudziądzu”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
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 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
____________________
*

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora
lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego.
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