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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

ZAMAWIAJ�CY: 

O�RODEK SPORTU I REKREACJI OSIR STARGARD SP. Z O.O.  
UL. SZCZECI�SKA 35 

73-110 STARGARD  
NIP 8542367178 

(sekretariat) 
e-mail: przetargi@osir.stargard.pl 

adres strony internetowej: www.osir.stargard.pl 

ZAPRASZA DO ZŁO�ENIA OFERTY W POST�POWANIU PROWADZONYM  
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

NA ROBOTY BUDOWLANE 

O WARTO�CI ZAMÓWIENIA PONI�EJ KWOT OKRE�LONYCH W 
PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8  USTAWY Z DNIA 
29 STYCZNIA 2004 ROKU PRAWO ZAMÓWIE� PUBLICZNYCH (TEKS JEDN.: 

DZ. U. Z 2015 R., POZ. 2164 ZE ZMIANAMI) NA: 

„Przebudow� i rozbudow� Pływalni Miejskiej O�rodka Sportu i Rekreacji  
w Stargardzie” 

 
 
 
 
 
Zamówienie ogłoszono: 

• w Biuletynie Zamówie� Publicznych 
• na stornie internetowej Zamawiaj�cego: http://bip.um.stargard.pl 
• na tablicy ogłosze� w siedzibie Zamawiaj�cego 
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ROZDZIAŁ I Forma oferty 
 
1. Na ofert� składaj� si�: formularz oferty oraz wszystkie pozostałe wymagane 

dokumenty  
(w tym o�wiadczenia, zał�czniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (dalej - siwz). 

2. Wykonawcy sporz�dz� oferty zgodnie z wymaganiami siwz. 
3. Oferta musi by� sporz�dzona na formularzu oferty, według wzoru stanowi�cego 

Zał�cznik nr1 do siwz. 
4. Wraz z ofert�, sporz�dzon� w formie pisemnej pod rygorem niewa	no�ci, 

Wykonawca składa: 
1) kosztorys ofertowy – sporz�dzony zgodnie ze wzorem stanowi�cym Zał�cznik 

nr 1a do siwz; 
2) o�wiadczenia, o których mowa w pkt 4 oraz pkt 5 powy�ej (je�eli dotyczy); 
3) zobowi�zanie podmiotu trzeciego - je�eli wykonawca w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w post�powaniu polega na zasadach okre�lonych w 
art. 22a i nast. ustawy na zdolno�ciach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; 

4) odpowiednie pełnomocnictwa (je�eli dotyczy); pełnomocnictwa nale�y zło�y� 
w oryginale lub kopii notarialnie po�wiadczonej. 

5) O�wiadczenie sporz�dzone według wzoru stanowi�cego Zał�cznik nr 1 do siwz, 
wskazuj�ce cz��ci zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza 
powierzy� podwykonawcom (je�eli wykonawca przewiduje udział 
podwykonawców w realizacji zamówienia) oraz firmy podwykonawców (je�eli 
s� znane); 

6) opis materiałów i produktów równowa�nych – je�eli wykonawca przewiduje ich 
zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XV pkt 3 ppkt 4 siwz);  

5. Oferta musi by� sporz�dzona czytelnie, w j�zyku polskim. 
6. Oferta musi by� podpisana przez osoby upowa�nione do składania o�wiadcze� woli  

w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi by� doł�czone do 
oferty, o ile umocowanie do składania o�wiadcze� woli w imieniu wykonawcy nie 
wynika z innych dokumentów zło�onych przez wykonawc� wraz z ofert�.  

7. Zaleca si�, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie 
miejsca,  
w których wykonawca naniósł zmiany, musz� by� przez niego parafowane. 

8. Wykonawca mo�e zło�y� tylko jedn� ofert�.  
9. Zamawiaj�cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
10. Oferta musi obejmowa
 cało�
 zamówienia, nie dopuszcza si� składania ofert 

cz��ciowych.  
11. Zamawiaj�cy nie przewiduje udzielania zamówie�, których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 

6 ustawy, polegaj�cych na powtórzeniu podobnych robot budowlanych, zgodnych  
z przedmiotem zamówienia podstawowego. 

12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi�zane z przygotowaniem i zło�eniem oferty. 
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13. Zaleca si�, aby wykonawca zamie�cił ofert� w zewn�trznej i wewn�trznej kopercie z 
tym, �e: 
1) zewn�trzna koperta powinna by� oznaczona w nast�puj�cy sposób:  

O�rodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard sp. z o.o., ul. Szczeci�ska 35, 73-
110 Stargard, sekretariat, przetarg nieograniczony, "oferta na Przebudow� i 
rozbudow� Pływalni Miejskiej O�rodka Sportu i Rekreacji w Stargardzie" 
oraz „nie otwiera
 przed 7 wrze�nia 2017 r., godz. 10:30”  
- bez nazwy i piecz�tki wykonawcy; 

2) koperta wewn�trzna powinna zawiera� ofert� i by� zaadresowana na wykonawc�, 
tak aby mo�na było odesła� ofert� w przypadku jej wpłyni�cia po terminie 
składania ofert. 

14. Zamawiaj�cy nie ponosi odpowiedzialno�ci za skutki zło�enia oferty po upływie 
terminu składania ofert, b�d�cego nast�pstwem oznaczenia oferty w sposób niezgodny 
z postanowieniami pkt 12 powy�ej lub zło�enia oferty w miejscu innym, ani�eli 
wskazane w Rozdziale XI pkt 1 siwz. 

 
ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty 
 
1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca mo�e zmieni� lub wycofa� 

zło�on� ofert�. Wówczas: 
1) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne o�wiadczenie, �e 

ofert� wycofuje; o�wiadczenie o wycofaniu oferty powinno zosta� zło�one w 
zamkni�tej kopercie zaadresowanej sposób okre�lony w Rozdziale I pkt 12 ppkt 1 
z dopiskiem „Wycofanie”. 

2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne o�wiadczenie, �e ofert� 
zmienia, okre�laj�c zakres i rodzaj tych zmian a je�li o�wiadczenie o zmianie 
poci�ga  
za sob� konieczno�� wymiany czy te� przedło�enia nowych dokumentów – 
wykonawca winien dokumenty te zło�y�; o�wiadczenie o zmianie oferty wraz z 
odpowiednimi dokumentami lub o�wiadczeniami (je�li dotyczy) nale�y umie�ci� 
w zamkni�tej kopercie, zaadresowanej w sposób okre�lony w Rozdziale I pkt 12 
ppkt 1 z dopiskiem „Zmiana”. 

2. Wykonawca nie mo�e wprowadzi� zmian do oferty oraz wycofa� jej po upływie 
terminu składania ofert. 

3. W przypadku zło�enia oferty po terminie zamawiaj�cy niezwłocznie zwraca ofert� 
wykonawcy. 

 
ROZDZIAŁ III Wspólne ubieganie si� o udzielenie zamówienia 
 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegaj�cy si� o udzielenie zamówienia ustanawiaj� 

pełnomocnika do reprezentowania ich w post�powaniu albo do reprezentowania ich w 
post�powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1, jak równie� wła�ciwe dokumenty 
potwierdzaj�ce umocowanie mocodawców do jego udzielenia (np. inne 
pełnomocnictwa, odpisy z wła�ciwych rejestrów) nale�y doł�czy� do oferty. 

3. Wszelk� korespondencj� w post�powaniu zamawiaj�cy kierowa� b�dzie do 
pełnomocnika.  

4. Oferta wspólna musi by� sporz�dzona zgodnie z siwz. 
5. Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegaj�cych si�  

o udzielenie zamówienia został okre�lony w Rozdziale V siwz. 
6. Postanowienia siwz dotycz�ce wykonawcy stosuje si� odpowiednio do wykonawców 

wspólnie ubiegaj�cych si� o udzielenie zamówienia, chyba �e w tre�ci siwz wyra�nie 
postanowiono lub zastrze�ono inaczej.  

7. �aden z wykonawcówa. wspólnie ubiegaj�cych si� o udzielenie zamówienia nie mo�e 
podlega� wykluczeniu, za� warunki udziału wykonawcy ci spełniaj� ł�cznie, przy 
uwzgl�dnieniu art. 22a ustawy.  

8. Wspólnicy spółki cywilnej s� wykonawcami wspólnie ubiegaj�cymi si� o udzielenie 
zamówienia i maj� do nich zastosowanie zasady okre�lone w niniejszym rozdziale. 

9. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawcy wspólnie 
ubiegaj�cy si� o udzielenie zamówienia zobowi�zani b�d� przedło�y� zamawiaj�cemu 
umow� reguluj�c� ich współprac� (np. umowa konsorcjum), zawieraj�c�, co najmniej: 
1) zobowi�zanie do realizacji wspólnego przedsi�wzi�cia gospodarczego 

obejmuj�cego swoim zakresem realizacj� przedmiotu zamówienia, 
2) okre�lenie zakresu działania poszczególnych stron tej umowy, 
3) okre�lenie czasu obowi�zywania umowy, który nie mo�e by� krótszy, ni� okres 

realizacji zamówienia udzielanego w ramach niniejszego post�powania wł�cznie 
z okresem trwania gwarancji jako�ci i r�kojmi. 

10. Wykonawcy wspólnie ubiegaj�cy si� o udzielenie zamówienia ponosz� solidarn� 
odpowiedzialno�� za wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
wniesienie zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy.  

 
ROZDZIAŁ IV Jawno�
 post�powania 
 
1. Zamawiaj�cy prowadzi protokół post�powania. 
2. Protokół post�powania wraz z zał�cznikami jest jawny. Zał�czniki do protokołu 

udost�pnia si� na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub 
uniewa�nieniu post�powania, z tym �e oferty udost�pnia si� od chwili ich otwarcia.  

3. Zamawiaj�cy udost�pnia protokół lub zał�czniki do protokołu na wniosek. Przekazanie 
protokołu lub zał�czników nast�puje przy u�yciu �rodków komunikacji elektronicznej. 

4. Bez zgody zamawiaj�cego wnioskodawca w trakcie wgl�du do protokołu lub 
zał�czników w miejscu wyznaczonym przez zamawiaj�cego nie mo�e samodzielnie 
kopiowa� lub utrwala� za pomoc� urz�dze� lub �rodków technicznych słu��cych do 
utrwalania obrazu tre�ci zło�onych ofert. 

5. W przypadku protokołu lub zał�czników sporz�dzonych w postaci papierowej, je�eli  
z przyczyn technicznych znacz�co utrudnione jest udost�pnienie tych dokumentów 
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przy u�yciu �rodków komunikacji elektronicznej, w szczególno�ci z uwagi na ilo�� 
��danych do udost�pnienia dokumentów, zamawiaj�cy informuje o tym wnioskodawc� 
i wskazuje sposób, w jaki mog� by� one udost�pnione. 

6. Je�eli udost�pnianie protokołu lub zał�czników b�dzie si� wi�zało z konieczno�ci� 
poniesienia dodatkowych kosztów, zwi�zanych z wskazanym przez wnioskodawc� 
sposobem udost�pniania lub konieczno�ci� przekształcenia protokołu lub zał�czników 
koszty te pokrywa wnioskodawca.  

7. Nie ujawnia si� informacji stanowi�cych tajemnic� przedsi�biorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je�eli wykonawca, nie pó�niej ni�  
w terminie składania ofert zastrzegł, �e nie mog� by� one udost�pniane oraz wykazał,  
i� zastrze�one informacje stanowi� tajemnic� przedsi�biorstwa. Wykonawca nie mo�e 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

8. W przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowi�ce tajemnic� przedsi�biorstwa, 
wykonawca ma obowi�zek oddzieli� dokumenty lub o�wiadczenia zawieraj�ce te 
informacje od pozostałej cz��ci oferty oraz oznaczy� je klauzul� „nie udost�pnia�. 
Informacje stanowi� tajemnic� przedsi�biorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.)”. 
Zamawiaj�cy zaleca aby o�wiadczenia i dokumenty zawieraj�ce informacje stanowi�ce 
tajemnic� przedsi�biorstwa zostały opakowane w kolejn� kopert� wewn�trzn�, opisan� 
w sposób okre�lony w zdaniu poprzednim. W sytuacji, gdy wykonawca zastrze�e w 
ofercie informacje, które nie stanowi� tajemnicy przedsi�biorstwa lub s� jawne na 
podstawie przepisów ustawy Prawo zamówie� publicznych lub odr�bnych przepisów, 
informacje te b�d� podlegały udost�pnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe 
niezastrze�one dokumenty. 

9. Postanowienia pkt. 7 i 8 powy�ej odnosz� si� odpowiednio do o�wiadcze� i 
dokumentów zawieraj�cych informacje stanowi�ce tajemnice przedsi�biorstwa, 
składanych przez wykonawc� po upływie składania ofert – w odpowiedzi na wezwania 
kierowane przez zamawiaj�cego.  

 
Rozdział V Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w post�powaniu. Dokumenty.  

 
1. O udzielenie zamówienia mog� si� ubiega� wykonawcy, którzy nie podlegaj� 

wykluczeniu oraz spełniaj� warunki udziału w post�powaniu, okre�lone w pkt 3 
poni�ej.  

2. Zamawiaj�cy wykluczy z postepowania wykonawc� w przypadku ziszczenia si� w 
stosunku do niego przesłanek wykluczenia z post�powania okre�lonych w:  
1) art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy lub 
2) art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy; wykluczeniu na tej podstawie podlega 

wykonawca:  
a) w stosunku do którego otwarto likwidacj�, w zatwierdzonym przez s�d 

układzie w post�powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane 
zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj� jego maj�tku lub s�d zarz�dził 
likwidacj� jego maj�tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 
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r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 
i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadło�� ogłoszono, z 
wyj�tkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadło�ci zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s�du, je�eli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj� maj�tku upadłego, 
chyba �e s�d zarz�dził likwidacj� jego maj�tku w trybie art. 366 ust. 1 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadło�ciowe (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615), 

b) który w sposób zawiniony powa�nie naruszył obowi�zki zawodowe, co 
podwa�a jego uczciwo��, w szczególno�ci gdy wykonawca w wyniku 
zamierzonego działania lub ra��cego niedbalstwa nie wykonał lub 
nienale�ycie wykonał zamówienie, co zamawiaj�cy jest w stanie wykaza� 
za pomoc� stosownych �rodków dowodowych, 

c) który, z przyczyn le��cych po jego stronie, nie wykonał albo nienale�ycie 
wykonał w istotnym stopniu wcze�niejsz� umow� w sprawie zamówienia 
publicznego lub umow� koncesji, zawart� z zamawiaj�cym, o którym 
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy, co doprowadziło do rozwi�zania 
umowy lub zas�dzenia odszkodowania, 

d) który naruszył obowi�zki dotycz�ce płatno�ci podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiaj�cy jest w stanie 
wykaza� za pomoc� stosownych �rodków dowodowych, z wyj�tkiem 
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba �e 
wykonawca dokonał płatno�ci nale�nych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami 
lub zawarł wi���ce porozumienie w sprawie spłaty tych nale�no�ci. 

3. O udzielenie zamówienia mog� si� ubiega� wykonawcy spełniaj�cy ni	ej okre�lone 
warunki udziału w post�powaniu dotycz�ce:  
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

minimalny poziom zdolno�ci:  
zamawiaj�cy uzna, �e wykonawca znajduje si� w sytuacji ekonomicznej lub 
finansowej daj�cej r�kojmi� nale�ytego wykonania zamówienia, je�eli 
wykonawca wyka�e, �e jego roczny obrót w obszarze obj�tym zamówieniem, w 
okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a je�eli okres prowadzenia działalno�ci 
jest krótszy – w tym okresie, wyniósł minimum 15 000 000 zł, �redniorocznie.  
W przypadku składania oferty wspólnej wystarczaj�cym b�dzie, je�eli ww. 
warunek b�dzie spełniał w cało�ci jeden z wykonawców składaj�cych ofert� 
wspóln�.  
Je�eli natomiast wykonawcy składaj�cy ofert� wspóln� zamierzaj� ł�cznie 
wykaza� spełnianie ww. warunku, to co najmniej jeden z nich musi wykaza�, �e 
jego roczny obrót w obszarze obj�tym zamówieniem,  w okresie ostatnich trzech 
lat obrotowych, a je�eli okres prowadzenia działalno�ci jest krótszy – w tym 
okresie, wyniósł minimum 8 000 000 zł, �redniorocznie.  

2) zdolno�ci technicznej lub zawodowej: 



 
Nr sprawy: OSIR/7/2017 
 

8 
 

Minimalny poziom zdolno�ci:  
zamawiaj�cy uzna, �e wykonawca posiada wymagane zdolno�ci techniczne lub 
zawodowe zapewniaj�ce nale�yte wykonanie zamówienia, je�eli wykonawca 
wyka�e, �e: 
a) wykonał nale�ycie w okresie ostatnich pi�ciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a je�eli okres prowadzenia działalno�ci jest krótszy – w tym 
okresie, jedn� robot� budowlan� polegaj�c� na budowie lub przebudowie 
obiektu budowlanego - w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, dalej – „Prawo 
budowlane”) wraz z budow� lub przebudow� (w rozumieniu Prawa 
budowlanego) niecki basenowej lub niecek o powierzchni lustra wody 
ł�cznie co najmniej 350 m2 wraz z instalacjami i urz�dzeniami 
technicznymi w zakresie wielobran�owym (tj. wykonanie robót bran�y 
ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej - trzy bran�e ł�cznie jako jedna 
robota budowlana, bez okre�lenia udziału poszczególnych bran� w 
całkowitej warto�ci roboty budowlanej), o warto�ci robót budowlanych 
nie mniejszej ni	 8 000 000 zł brutto; 
W przypadku składania oferty wspólnej, ww. warunek musi spełnia� co 
najmniej jeden z wykonawców w cało�ci.  

b) dysponuje lub b�dzie dysponowa� minimum po jednej osobie na ka�de z 
poni�ej wymienionych stanowisk: 
i. Kierownik budowy  

Wymagane kwalifikacje i do�wiadczenie zawodowe:  
− uprawnienia budowlane bez ogranicze� do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalno�ci konstrukcyjno – budowlanej, 
− co najmniej 5-letnie do�wiadczenie zawodowe na stanowisku 

kierownika budowy lub kierownika robót w bran�y konstrukcyjno-
budowlanej, a w tym: 

− do�wiadczenie zawodowe polegaj�ce na pełnieniu funkcji 
kierownika budowy lub kierownika robót w bran�y konstrukcyjno-
budowlanej* podczas realizacji co najmniej jednej roboty 
budowlanej, polegaj�cej na budowie lub przebudowie obiektu 
budowlanego - w rozumieniu Prawa budowlanego wraz z budow� 
lub przebudow� (w rozumieniu Prawa budowlanego) niecki 
basenowej lub niecek o powierzchni lustra wody ł�cznie co 
najmniej 350 m2 wraz z instalacjami i urz�dzeniami technicznymi 
w zakresie wielobran�owym (tj. wykonanie robót bran�y 
ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej - trzy bran�e ł�cznie 
jako jedna robota budowlana, bez okre�lenia udziału 
poszczególnych bran� w całkowitej warto�ci roboty budowlanej), 
o warto�ci robót budowlanych nie mniejszej ni� 8 000 000 zł 
brutto. 
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*Pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w 
bran�y konstrukcyjno-budowlanej powinno obejmowa� pełny okres 
realizacji robót budowlanych, czyli okres od dnia ich rozpocz�cia 
do dnia zako�czenia realizacji zadania, tj. do dnia podpisania 
protokołu odbioru ko�cowego robót lub innego równowa�nego 
dokumentu.  

ii. Kierownik robót w specjalno�ci elektrycznej  
Wymagane kwalifikacje i do�wiadczenie zawodowe:  

− uprawnienia budowlane bez ogranicze� do kierowania robotami  
w specjalno�ci elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urz�dze� 
elektrycznych i elektroenergetycznych,  

− co najmniej 36-miesi�czne do�wiadczenie zawodowe w 
kierowaniu robotami budowlanymi w specjalno�ci elektrycznej. 

iii. Kierownik robót w specjalno�ci sanitarnej  
Wymagane kwalifikacje i do�wiadczenie zawodowe:  
− uprawnienia budowlane bez ogranicze� do kierowania robotami  

w specjalno�ci sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urz�dze� 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci�gowych i 
kanalizacyjnych, 

− co najmniej 36-miesi�czne do�wiadczenie zawodowe w 
kierowaniu robotami budowlanymi w specjalno�ci sanitarnej.  

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj�cych si� o udzielenie zamówienia 
powy�sze warunki powinny zosta� spełnione ł�cznie. 
Uwaga: 
Zamawiaj�cy nie dopuszcza dedykowania tej samej osoby na wi�cej ni� jedno 
stanowisko wskazane w ppkt 2) lit. b) powy�ej (zamawiaj�cy nie dopuszcza ł�czenia 
stanowisk).  
Na podstawie art. 104 Prawa budowlanego, osoby, które przed dniem wej�cia w �ycie 
tej ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania 
przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie, zachowuj� uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym 
zakresie. Zakres uprawnie� budowlanych nale�y odczytywa� zgodnie z ich tre�ci� 
decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy b�d�ce podstaw� ich nadania. Ponadto, 
zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, okre�lone w art. 12 ust. 1 tej ustawy, mog� równie� wykonywa� osoby, 
których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach okre�lonych 
w przepisach odr�bnych. W zwi�zku z powy�szym, zamawiaj�cy zaakceptuje 
uprawnienia budowlane odpowiadaj�ce uprawnieniom wymaganym przez 
zamawiaj�cego, które zostały wydane na podstawie wcze�niej obowi�zuj�cych 
przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w 
ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w pa�stwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).. 
Uwaga: 
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W przypadku, gdy jakakolwiek warto�� wskazana przez wykonawc� w celu wykazania 
spełniania warunku udziału w post�powaniu wyra�ona b�dzie w walucie obcej, 
zamawiaj�cy przeliczy warto�� na walut� polsk� w oparciu o �redni kurs walut NBP, 
dla danej waluty, z daty wszcz�cia post�powania. Je�eli w tym dniu nie b�dzie 
opublikowany �redni kurs NBP, zamawiaj�cy przyjmie kurs �redni z ostatniej tabeli 
przed wszcz�ciem post�powania. 

4. ��� ������� 	 �
���	 �� ������� �
������� ��� ������ �
�������� ������ O�wiadczenie, 
stanowi�ce wst�pne potwierdzenie, 	e: 
1) wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów okre�lonych w pkt 2 – 

o�wiadczenie w tym zakresie wykonawca sporz�dza  według wzoru 
stanowi�cego Zał�cznik nr 2 do siwz. 

2) wykonawca spełnia warunki udziału w post�powaniu, o których mowa w pkt 
3, ze wskazaniem podmiotów trzecich, na których wykonawca przy spełnianiu 
warunków udziału w postepowaniu polega na podstawie art. 22a ustawy, 
sporz�dzone według wzoru stanowi�cego Zał�cznik nr 3 do siwz. 

5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj�cych si� o udzielenie zamówienia: 
1) o�wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w pkt 4 ppkt 

1) składa ka�dy z tych wykonawców, 
2) o�wiadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu składa ten z 

wykonawców lub ci wykonawcy, którzy warunki te spełniaj� w zakresie, w jakim 
wykazuj� ich spełnianie, 

6. Wykonawca, który powołuje si� na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 
powołuje si� na ich zasoby, warunków udziału w post�powaniu zamieszcza informacje 
o tych podmiotach w o�wiadczeniu, o którym mowa w ppkt 2.  

7. Potencjał podmiotu trzeciego 
1) Wykonawca mo�e w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w post�powaniu, polega� na zdolno�ciach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezale�nie od 
charakteru prawnego ł�cz�cych go z nim stosunków prawnych. 

2) Wykonawca, który polega na zdolno�ciach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodni� zamawiaj�cemu, �e realizuj�c zamówienie, b�dzie dysponował 
niezb�dnymi zasobami tych podmiotów, w szczególno�ci przedstawiaj�c 
zobowi�zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb�dnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

3) W odniesieniu do warunków dotycz�cych wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub do�wiadczenia, wykonawcy mog� polega� na zdolno�ciach 
innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizuj� roboty budowlane lub usługi, do 
realizacji których te zdolno�ci s� wymagane. 

4) Je�eli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których 
mowa w ppkt 1, zamawiaj�cy wymaga od wykonawcy przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i o�wiadcze�, o których mowa w 
Rozdziale V pkt 5 i  8 ppkt 1 siwz.. 
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8. Zamawiaj�cy, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawc�, którego oferta 
została najwy	ej oceniona, do zło	enia w wyznaczony , nie krótszym ni	 5 dni, 
terminie aktualnych na dzie� zło	enia o�wiadcze� lub dokumentów 
potwierdzaj�cych, �e: 
1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z przyczyn okre�lonych w pkt 1 

powy	ej, tj.: 
a) za�wiadczenia wła�ciwego naczelnika urz�du skarbowego 

potwierdzaj�cego, �e wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 
wystawione nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce przed upływem terminu składania 
ofert lub inny dokument potwierdzaj�cy, �e wykonawca zawarł 
porozumienie z wła�ciwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 
nale�no�ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  
w szczególno�ci uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozło�enie na raty zaległych płatno�ci lub wstrzymanie w cało�ci 
wykonania decyzji wła�ciwego organu; 
Uwaga. W przypadku składania oferty przez wspólników spółki cywilnej 
wykonawcy składaj� za�wiadczenia dotycz�ce ka�dego ze wspólników oraz 
za�wiadczenie dotycz�ce spółki. 

b) za�wiadczenie wła�ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpiecze� Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego albo inny dokument potwierdzaj�cy, �e wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
wystawiony nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce przed upływem terminu składania 
ofert, lub inny dokument potwierdzaj�cy, �e wykonawca zawarł 
porozumienie z wła�ciwym organem w sprawie spłat tych nale�no�ci wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno�ci uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło�enie na raty 
zaległych płatno�ci lub wstrzymanie w cało�ci wykonania decyzji 
wła�ciwego organu; 
Uwaga. W przypadku składania oferty przez wspólników spółki cywilnej 
spółk� wykonawcy składaj� za�wiadczenia dotycz�ce ka�dego ze 
wspólników oraz za�wiadczenie dotycz�ce spółki – je�eli zatrudnia ona 
pracowników. 

c) odpis z wła�ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalno�ci gospodarczej, je�eli odr�bne przepisy wymagaj� wpisu do 
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

d) o�wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego 
wyroku s�du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z 
uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 
dokumenty potwierdzaj�ce dokonanie płatno�ci tych nale�no�ci wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi���cego 
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porozumienia w sprawie spłat tych nale�no�ci; wzór o�wiadczenia stanowi 
Zał�cznik nr 9 do swiz;�

e) o�wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem �rodka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania si� o zamówienie publiczne; wzór 
o�wiadczenia stanowi Zał�cznik nr 9 do swiz�

f) o�wiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716); wzór 
o�wiadczenia stanowi Zał�cznik nr 9 do swiz.  

2) Wykonawca spełnia warunki udziału w post�powaniu, o których mowa w 
pkt 3, tj.: 
a) o�wiadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy w obszarze 

obj�tym zamówieniem, za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a je�eli 
okres prowadzenia działalno�ci jest krótszy – za ten okres.  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. o�wiadczenie składa ten lub ci 
z wykonawców wspólnie ubiegaj�cych si� o udzielenie zamówienia, którzy 
wykazuj� spełnianie tego warunku. 
Uwaga. Je�eli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo�e zło�y� 
wymaganych przez zamawiaj�cego dokumentów dotycz�cych sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej zamawiaj�cy dopuszcza zło�enie przez 
wykonawc� innego dokumentu, który w wystarczaj�cy sposób potwierdza 
spełnianie opisanego przez zamawiaj�cego warunku udziału w 
post�powaniu 

b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcze�niej ni� w okresie 
ostatnich pi�ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a je�eli okres 
prowadzenia działalno�ci jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
rodzaju, warto�ci, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 
roboty te zostały wykonane, z zał�czeniem dowodów okre�laj�cych czy te 
roboty budowlane zostały wykonane nale�ycie, w szczególno�ci informacji 
o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo uko�czone; przy czym dowodami, o których 
mowa, s� referencje b�d� inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a je�eli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyska� tych dokumentów – inne dokumenty; 
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składaj�cy ofert� 
wspóln� składaj� jeden wspólny ww. wykaz, w którym nale�y nadto 
wskaza�, który z wykonawców wspólnie ubiegaj�cych si� o udzielenie 
zamówienia wykonał wskazan� w wykazie robot� budowlan� (roboty 
budowlane) . 

c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawc� do realizacji zamówienia 
publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnie�, do�wiadczenia i wykształcenia, niezb�dnych do wykonania 
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zamówienia publicznego, a tak�e zakresu wykonywanych przez nie 
czynno�ci oraz informacj� o podstawie do dysponowania tymi osobami;  
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składaj� jeden 
wspólny ww. wykaz, wskazuj�c który z nich dysponuje poszczególnymi 
osobami wskazanymi w tre�ci wykazu.. 

9. O�wiadczenie o przynale	no�ci lub braku przynale	no�ci do tej samej grupy 
kapitałowej: 
1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca przekazuje zamawiaj�cemu o�wiadczenie o 
przynale�no�ci lub braku przynale�no�ci do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zło�eniem o�wiadczenia 
wykonawca mo�e przedstawi� dowody, �e powi�zania z innym wykonawc� nie 
prowadz� do zakłócenia konkurencji w post�powaniu; 

2) O�wiadczenie, o którym mowa w ppkt 1) powy�ej oraz ewentualne dowody 
wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiaj�cego 
na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. o�wiadczenie składa ka�dy z 
wykonawców składaj�cych ofert� wspóln�. 

10. Zasady dotycz�ce składania o�wiadcze� i dokumentów oraz ich forma i j�zyk. 
1) o�wiadczenia, o których mowa w pkt 4, pkt 5, pkt 8 ppkt 1 lit. d)-f) oraz pkt 8 

ppkt 2) jak równie� pkt 9 składane s� w oryginale. Dokumenty, o których mowa 
w pkt 8 ppkt 1 lit. a)-c) oraz odpowiadaj�ce im dokumenty składane przez 
wykonawców zagranicznych (zgodnie z postanowieniami Rozdziału VI), jak 
równie� zobowi�zania podmiotów trzecich składane s� w oryginale lub w kopii 
po�wiadczonej za zgodno�� z oryginałem, 

2) po�wiadczenia za zgodno�� z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 
podmiot, na którego zdolno�ciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 
wspólnie ubiegaj�cy si� o udzielenie zamówienia publicznego albo 
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które ka�dego z nich dotycz�, 

3) po�wiadczenie za zgodno�� z oryginałem nast�puje w formie pisemnej i 
poprzedzone jest dopiskiem „ za zgodno�� z oryginałem” , 

4) dokumenty sporz�dzone w j�zyku obcym s� składane wraz z tłumaczeniem na 
j�zyk polski, 

5) w przypadku wskazania przez wykonawc� dost�pno�ci o�wiadcze� lub 
dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 8 ppkt 1 siwz, w formie 
elektronicznej pod okre�lonymi adresami internetowymi ogólnodost�pnych i 
bezpłatnych baz danych, zamawiaj�cy pobierze samodzielnie z tych baz danych 
wskazane przez wykonawc� o�wiadczenia lub dokumenty, 

6) w przypadku, o którym mowa w ppkt 5 zamawiaj�cy b�dzie ��dał od wykonawcy 
przedstawienia tłumaczenia na j�zyk polski wskazanych przez wykonawc� i 
pobranych samodzielnie przez zamawiaj�cego dokumentów, 

11. Je�eli jest to niezb�dne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu post�powania  
o udzielenie zamówienia, zamawiaj�cy mo�e na ka�dym etapie post�powania wezwa� 
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wykonawców do zło�enia wszystkich lub niektórych o�wiadcze� lub dokumentów 
potwierdzaj�cych, �e nie podlegaj� wykluczeniu, spełniaj� warunki udziału w 
post�powaniu, a je�eli zachodz� uzasadnione podstawy do uznania, �e zło�one 
uprzednio o�wiadczenia lub dokumenty nie s� ju� aktualne, do zło�enia aktualnych 
o�wiadcze� lub dokumentów, 

12. Je�eli wykonawca nie zło�ył o�wiadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, 
o�wiadcze� lub dokumentów potwierdzaj�cych okoliczno�ci, o których mowa w art. 25 
ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezb�dnych do przeprowadzenia post�powania, 
o�wiadczenia lub dokumenty s� niekompletne, zawieraj� bł�dy lub budz� wskazane 
przez zamawiaj�cego w�tpliwo�ci, zamawiaj�cy wezwie do ich zło�enia, uzupełnienia, 
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba �e mimo ich zło�enia oferta 
wykonawcy b�dzie podlega� odrzuceniu albo konieczne b�dzie uniewa�nienie 
post�powania. 

13. Je�eli wykonawca nie zło�ył wymaganych pełnomocnictw albo zło�ył wadliwe 
pełnomocnictwa, zamawiaj�cy wezwie do ich zło�enia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba �e mimo ich zło�enia oferta wykonawcy podlega� b�dzie 
odrzuceniu albo konieczne b�dzie uniewa�nienie post�powania. 

14. W przypadku w�tpliwo�ci zamawiaj�cy wezwie, w wyznaczonym przez siebie 
terminie, do zło�enia wyja�nie� dotycz�cych o�wiadcze� i dokumentów, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 

 
ROZDZIAŁ  VI Wykonawcy zagraniczni 

 
1. Je�eli wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8 ppkt 1 lit. a)-
c) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzib� lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj�ce odpowiednio �e 
1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo �e zawarł porozumienie z wła�ciwym organem w sprawie spłat 
tych nale�no�ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno�ci 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło�enie na raty 
zaległych płatno�ci lub wstrzymanie w cało�ci wykonania decyzji wła�ciwego 
organu, wystawione nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce przed upływem terminu 
składania ofert, 

2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadło�ci, wystawione nie 
wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed upływem terminu składania ofert.  

2. Je�eli w kraju, w którym wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje si� dokumentów, 
o których mowa w pkt 1 powy�ej, zast�puje si� je dokumentem zawieraj�cym 
odpowiednio o�wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub o�wiadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczy�, zło�one przed notariuszem lub przed organem s�dowym, administracyjnym 
albo organem samorz�du zawodowego lub gospodarczego wła�ciwym ze wzgl�du na 
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siedzib� lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Do 
o�wiadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim stosuje si� terminy zastrze�one w 
pkt 1.  

3. W przypadku w�tpliwo�ci co do tre�ci dokumentu zło�onego przez wykonawc�, 
zamawiaj�cy mo�e zwróci� si� do wła�ciwych organów odpowiednio kraju, w którym 
wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezb�dnych informacji dotycz�cych tego 
dokumentu. 

 
ROZDZIAŁ  VII Termin wykonania zamówienia, gwarancja i r�kojmia 
 
1. Wykonawca zobowi�zany jest wykona� przedmiot zamówienia nie pó�niej ni� do dnia 

19.11.2018 r.  
2. Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Wykonawca w 

formularzu oferty powinien poda� oferowany termin realizacji zamówienia, poprzez 
wskazanie konkretnej daty, do której Wykonawca zobowi�zuje si� zamówienie 
wykona�.  

3. Wymagany przez zamawiaj�cego minimalny okres gwarancji oraz r�kojmi: 48 
miesi�cy od dnia podpisania protokołu ko�cowego odbioru robót.  

4. Okres odpowiedzialno�ci z tytułu gwarancji i r�kojmi stanowi jedno z kryteriów oceny 
ofert. Wykonawca w formularzu oferty powinien poda� oferowany okres gwarancji i 
r�kojmi okre�lony w miesi�cach.  

5. W okresie i w ramach gwarancji Wykonawca zobowi�zany jest zapewni� tak�e serwis 
wszystkich zamontowanych systemów technologicznych, instalacji, urz�dze�  
i wyposa�enia wraz z zakupem, dostaw� i wymian� materiałów eksploatacyjnych do 
serwisowanych elementów w tym m.in.: systemu wentylacji mechanicznej, systemu 
uzdatniania wody, elektronicznego systemu obsługi klienta, instalacji teletechnicznych 
itp., zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami okre�lonymi w zał�cznikach do siwz, w 
tym w szczególno�ci w Zał�czniku nr 4 do siwz – wzór umowy.  . 

 
ROZDZIAŁ  VIII Wadium 
 
1) Wykonawca zobowi�zany jest wnie�� wadium w wysoko�ci 500 000 zł (słownie: 

pi��set tysi�cy złotych) przed upływem terminu składania ofert..  
2) Wadium mo�e by� wnoszone w jednej lin kilku nast�puj�cych formach: 

1) w pieni�dzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiaj�cego prowadzone  
w Banku PeKaO SA II Oddział w Szczecinie o numerze:  
17 1240 3927 1111 0010 7391 8687 

2) por�czeniach bankowych lub por�czeniach spółdzielczej kasy oszcz�dno�ciowo-
kredytowej (z tym, �e por�czenie kasy jest zawsze por�czeniem pieni��nym), 

3)  gwarancjach bankowych,  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,  
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5) por�czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsi�biorczo�ci. 

3. W przypadku wnoszenia wadium w pieni�dzu zaleca si�, aby w tytule przelewu 
wyra�nie oznaczy� wykonawc� wnosz�cego wadium, szczególnie w przypadku gdy 
wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/po�rednika oraz wskaza� nazw� 
post�powania.  

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieni�dzu nast�puje z chwil� uznania �rodków 
pieni��nych na rachunku bankowym Zamawiaj�cego, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2) 
powy�ej przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny 
wyznaczonej, jako termin składania ofert).  

5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, 
gwarancji ubezpieczeniowej lub por�czenia: 
1) dokument gwarancji/por�czenia sporz�dzony w j�zyku obcym nale�y zło�y� 

wraz z tłumaczeniem na j�zyk polski, 
2) gwarancje/por�czenia podlega� musz� prawu polskiemu; wszystkie spory 

odno�nie gwarancji/por�cze� b�d� rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i 
poddane jurysdykcji s�dów polskich, 

3) z tre�ci tych gwarancji/por�cze� musi jednoznacznie wynika� zobowi�zanie 
gwaranta/por�czyciela (np. banku, zakładu ubezpiecze�) do zapłaty całej kwoty 
wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze ��danie zamawiaj�cego 
(beneficjenta gwarancji/por�czenia – O�rodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard  
Sp. z o. o.) zawieraj�ce o�wiadczenie, �e zaistniały okoliczno�ci, o których mowa 
w art. 46 ust. 4a lub 5 ustawy (opisane równie� w pkt 8 poni�ej), bez 
konieczno�ci potwierdzania tych okoliczno�ci, 

4)  termin obowi�zywania gwarancji/por�czenia nie mo�e by� krótszy ni� termin 
zwi�zania ofert�.  

6. Wadium wniesione w pieni�dzu zamawiaj�cy przechowuje na rachunku bankowym.  
7. Zamawiaj�cy odrzuci ofert� je�eli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie 

wniesione w sposób nieprawidłowy. : 
8. Zamawiaj�cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je�eli:  

1) wykonawca, którego oferta została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach okre�lonych w ofercie, 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało si� niemo�liwe z 

przyczyn le��cych po jego stronie, 
2) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a 

ustawy, z przyczyn le��cych po jego stronie, nie zło�ył o�wiadcze� lub 
dokumentów potwierdzaj�cych okoliczno�ci, o których mowa w art. 25 ust. 1 
ustawy, o�wiadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw 
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 
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3 ustawy, co spowodowało brak mo�liwo�ci wybrania oferty zło�onej przez 
wykonawc� jako najkorzystniejszej. 

9. Zamawiaj�cy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
oferty najkorzystniejszej lub uniewa�nieniu post�powania, z wyj�tkiem wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrze�eniem pkt 8 ppkt 2). 

10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiaj�cy 
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 
oraz wniesieniu zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy, je�eli jego wniesienia 
��dano. 

11. Zamawiaj�cy zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał 
ofert� przed upływem terminu składania ofert. 

12. Zamawiaj�cy ��da ponownego wniesienia wadium przez wykonawc�, któremu 
zwrócono wadium na podstawie pkt 9, je�eli w wyniku ostatecznego rozstrzygni�cia 
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 
wadium w terminie okre�lonym przez zamawiaj�cego. 

13. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz� 
zamawiaj�cy zaliczy wadium wpłacone w pieni�dzu na poczet zabezpieczenia 
nale�ytego wykonania umowy. 

14. Je�eli wadium wniesiono w pieni�dzu zamawiaj�cy zwraca je wraz z odsetkami 
wynikaj�cymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieni�dzy na rachunek wskazany przez wykonawc�. 

15. W ofercie nale�y wpisa� numer rachunku bankowego, na który zamawiaj�cy ma 
zwróci� wadium lub doł�czy� do oferty upowa�nienie do odbioru wadium przez 
wskazan� osob�. 

 
 
ROZDZIAŁ  IX Wyja�nienia tre�ci SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób 

porozumiewania si� wykonawców z zamawiaj�cym  
 
1. Zamawiaj�cy urz�duje w dni robocze, od poniedziałku do pi�tku  

w godzinach od 7:00 do 15:00. 
2. O�wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiaj�cy i wykonawca 

przekazuj� pisemnie, z zastrze�eniem pkt 3. 
3. Zamawiaj�cy dopuszcza porozumiewanie si� za pomoc�:  

1) faksu, przy przekazywaniu nast�puj�cych dokumentów: 
a) pytania wykonawców i wyja�nienia zamawiaj�cego dotycz�ce tre�ci siwz, 
b) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ustawy, 
c) wezwanie wykonawcy do wyja�nienia tre�ci oferty lub do zło�enia 

wyja�nie� dotycz�cych o�wiadcze� lub dokumentów, o których mowa w 
art. 25 ust. 1 ustawy oraz odpowied� wykonawcy, 

d) wezwanie do udzielenia wyja�nie� dotycz�cych elementów oferty 
maj�cych wpływ na wysoko�� ceny oraz odpowied� wykonawcy, 
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e) informacja o poprawieniu oferty na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy, 
f) o�wiadczenie wykonawcy w kwestii wyra�enia zgody na poprawienie 

innych omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. 
g) wezwanie zamawiaj�cego do wyra�enia zgody na przedłu�enie terminu 

zwi�zania ofert� oraz odpowied� wykonawcy, 
h) o�wiadczenie wykonawcy o przedłu�eniu terminu zwi�zania ofert�,  
i) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 

ustawy, 
j) zawiadomienie o uniewa�nieniu post�powania, 
k) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 

181, 184 i 185 ustawy. 
2) e-maila, przy przekazywaniu nast�puj�cych dokumentów: 

a) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ustawy, 
b) wezwanie wykonawcy do wyja�nienia tre�ci oferty lub do zło�enia 

wyja�nie� dotycz�cych o�wiadcze� lub dokumentów, o których mowa w 
art. 25 ust. 1 ustawy oraz odpowied� wykonawcy, 

c) wezwanie do udzielenia wyja�nie� dotycz�cych elementów oferty 
maj�cych wpływ na wysoko�� ceny, 

d) informacja o poprawieniu oferty na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy, 
e) wezwanie zamawiaj�cego do wyra�enia zgody na przedłu�enie terminu 

zwi�zania ofert�, 
f) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 

ustawy, 
g) zawiadomienie o uniewa�nieniu post�powania, 
h) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 

181, 184 i 185 ustawy. 
Uwaga! Wraz z korespondencj� przekazywan� faksem lub e-mailem nale	y 
przesła
 pełnomocnictwo dla osoby, która podpisała przekazywany dokument, 
chyba 	e jej upowa	nienie do reprezentowania wykonawcy wynika z 
pełnomocnictwa ju	 zamawiaj�cemu przedło	onego, w tym pełnomocnictwa 
zło	onego wraz z ofert� (o ile dokonano ju	 otwarcia ofert.  

4. Je�eli zamawiaj�cy lub wykonawca przekazuj� ww. o�wiadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje faksem albo e-mailem, ka�da ze stron na ��danie 
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania 
dokumentów faksem lub e-mailem dowód transmisji danych oznacza, �e wykonawca 
otrzymał korespondencj� w momencie jej przekazania przez zamawiaj�cego, 
niezale�nie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiaj�cy nie 
ponosi odpowiedzialno�ci za niesprawne działanie urz�dze� wykonawcy. 

5. Post�powanie odbywa si� w j�zyku polskim w zwi�zku z czym wszelkie pisma, 
dokumenty, o�wiadczenia itp. składane w trakcie post�powania mi�dzy zamawiaj�cym 
a wykonawcami musz� by� sporz�dzone w j�zyku polskim. 
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6. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie siwz. Zamawiaj�cy 
wymaga, aby wszelkie pisma zwi�zane z post�powaniem były kierowane wył�cznie na 
ten adres. 

7. Zamawiaj�cy nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców. 
8. Osob� uprawnion� do bezpo�redniego kontaktowania si� z wykonawcami jest p. 

Izabela Klejnocka, menager ds. ekonomiczno – finansowych, tel. 91 573 23 34, w 
godz. 07:00 – 15:00, fax 91 573 23 34 (czynny cał� dob�), e-mail: 
przetargi@osir.stargard.pl 

9. Wykonawca mo�e zwróci� si� do zamawiaj�cego o wyja�nienie tre�ci siwz. 
Zamawiaj�cy udzieli wyja�nie� niezwłocznie, jednak nie pó�niej ni� na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem �e wniosek o wyja�nienie tre�ci siwz 
wpłynie do zamawiaj�cego nie pó�niej ni� do ko�ca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert.  

10. Je�eli wniosek o wyja�nienie tre�ci siwz wpłynie po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt 9, lub b�dzie dotyczy� udzielonych wyja�nie�, 
zamawiaj�cy mo�e udzieli� wyja�nie� albo pozostawi� wniosek bez rozpoznania. 

11. Przedłu�enie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa w pkt 9. 

12. Tre�� zapyta� wraz z wyja�nieniami zamawiaj�cy przekazuje wykonawcom, którym 
przekazał specyfikacj� istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania �ródła 
zapytania, a je�eli specyfikacja jest udost�pniana na stronie internetowej, zamieszcza 
na tej stronie. 

13. W uzasadnionych przypadkach zamawiaj�cy mo�e przed upływem terminu składania 
ofert zmieni� tre�� specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonan� zmian� 
tre�ci siwz zamawiaj�cy udost�pnia na stronie internetowej. 

14. Je�eli w wyniku zmiany tre�ci siwz nieprowadz�cej do zmiany tre�ci ogłoszenia o 
zamówieniu jest niezb�dny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
zamawiaj�cy przedłu�a termin składania ofert i zamieszcza informacj� na stronie 
internetowej. 

 
ROZDZIAŁ  X Sposób obliczenia ceny oferty 
 
1. Zamawiaj�cy przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe. Obliczona przez Wykonawc� 

cena oferty powinna zawiera� wszystkie koszty bezpo�rednie i po�rednie, jakie 
Wykonawca uwa�a za niezb�dne dla terminowego i prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty,  
w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgl�dni� w cenie oferty wszystkie 
posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania  
i warunki podane w niniejszej siwz. 

2. Cen� nale�y obliczy� wypełniaj�c kosztorys ofertowy stanowi�cy Zał�cznik nr 1a do 
siwz. Cena ofertowa jest sum� warto�ci wszystkich pozycji znajduj�cych si�  
w kosztorysie ofertowym. Warto�� ka�dej pozycji kosztorysu nale�y obliczy�, 
z uwzgl�dnieniem nast�puj�cych zasad:  
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1) kosztorys ofertowy nale�y sporz�dza� w układzie, kolejno�ci i zgodnie ze 
stopniem uszczegółowienia okre�lonym w Zał�czniku nr 1a do siwz_kosztorys 
ofertowy;  

2) nie dopuszcza si� mo�liwo�ci tworzenia dodatkowych pozycji kosztorysu, innych 
od zawartych w przekazanym wzorze; 

3) kosztorys ofertowy nale�y sporz�dzi� metod� szczegółow� z zał�czeniem 
zestawienia materiałów i sprz�tu;  

4) przy wycenie poszczególnych pozycji nale�y oprócz opisu i nazewnictwa 
materiału zawartego w danej pozycji kosztorysu, uwzgl�dnia� równie� 
uszczegóławiaj�ce zapisy opisu technicznego. Je�li np. w kosztorysie widnieje 
nazwa „ zaprawa” , a z dokumentacji projektowej wynika, �e nale�y zastosowa� 
zapraw� specjalistyczn� systemow�, Zamawiaj�cy wymaga� b�dzie zastosowanie 
takiej zaprawy w cenie podanej w kosztorysie ofertowym nawet w sytuacji, je�li 
Wykonawca do wyceny posłu�ył si� cen� konwencjonalnej, niespecjalistycznej 
zaprawy; 

5) wszelkie inne elementy wynagrodzenia za czynno�ci nieuj�te w kosztorysie 
ofertowym, w tym czynno�ci nieb�d�ce robotami budowlanymi, które zdaniem 
Wykonawcy s� niezb�dne dla wykonania zamówienia – wykonawca winien 
uwzgl�dni� w kosztach poszczególnych robót uj�tych w kosztorysie; 

6) nie dopuszcza si� przenoszenia cz��ci kosztów pomi�dzy poszczególnymi 
pozycjami kosztorysu ofertowego (poszczególnymi cenami jednostkowymi). 
Niedopuszczalne jest celowe zawy�anie jednej ceny jednostkowej/pozycji 
kosztorysu kosztem innej;  

7) Wykonawca jest zobowi�zany wycenia� ceny jednostkowe w zakresie 
wynikaj�cym  
z dokumentacji projektowej, w zakresie adekwatnym do danego asortymentu 
robót (nale�y wycenia� tylko te roboty/prace/czynno�ci przyporz�dkowane 
technologicznie danej pozycji – z zastrze�eniem jedynie ppkt 5). Niedopuszczalne 
jest te� przenoszenie tzw. kosztów ogólnych całego przedsi�wzi�cia do jednej lub 
paru wybranych pozycji. Koszty ogólne ze swej natury powinny by� ujmowane 
we wszystkich pozycjach kosztorysu ofertowego proporcjonalnie do ich warto�ci 
netto; 

3. Wykonawca ustali ceny jednostkowe za pozycje kosztorysu ofertowego w oparciu  
o dokumentacj� projektow�, specyfikacj� techniczn� wykonania i odbioru robót 
budowlanych, technologi� wykonania, warunki terenowe oraz sztuk� budowlan�.  

4. Obliczona przez Wykonawc� cena oferty musi zawiera� wszystkie koszty niezb�dne do 
prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca winien 
uwzgl�dni� w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia,  
a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w siwz.  

5. Cena musi zawiera� ponadto:  
1) koszty zwi�zane z wykonaniem i ustawieniem tablicy informacyjnej budowy oraz 

dokonywaniem stosownych zmian w tre�ci tablicy;  
2) koszty wykonania planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia na budowie; 
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3) koszty zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy ł�cznie z doprowadzeniem 
energii elektrycznej i wody oraz ponoszeniem kosztów zu�ycia wody i energii; 
koszty dozorowania, usuwania odpadów, �cieków, prac porz�dkowych i 
likwidacji zaplecza budowy;  

4) koszty zapewnienie ochrony na terenie budowy, zabezpiecze� bhp i ochrony 
p.po�.;  

5) koszty zwi�zane z ogrodzeniem i oznakowaniem terenu budowy oraz 
odpowiednim oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robót, 
wygrodzeniem stref niebezpiecznych; 

6) koszty obsługi geodezyjnej inwestycji oraz wykonywania i przekazywania do 
wła�ciwych organów wyników prac geodezyjnych w wersji cyfrowej; 

7) koszty zwi�zane z przygotowaniem dokumentów do wniosku o zaj�cie pasa 
drogowego oraz koszty zaj�cia pasa drogowego (jezdni i chodnika) je�li zajdzie 
taka konieczno�� dla zrealizowania robót; 

8) koszty przeprowadzenia wszystkich niezb�dnych prób i pomiarów; 
9) koszty odbiorów i bada� laboratoryjnych w pełnym zakresie, przewidzianych 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót;  
10) koszty zwi�zane z dostarczeniem wraz z monta�em i demonta�em oraz 

wykorzystaniem rusztowa� i wszelkiego rodzaju sprz�tu, narz�dzi i urz�dze� 
koniecznych do u�ycia w celu wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty 
zwi�zane z osuszaniem �cian i stropów – je�eli wyst�pi taka konieczno�� (np. 
przy niesprzyjaj�cych warunkach atmosferycznych i przedłu�aj�cym si� czasem 
schni�cia); 

11) koszty zwi�zane z odwadnianiem wykopów;  
12) koszty zwi�zane z wykonaniem i ustawieniem tablicy informuj�cej o fakcie 

dofinansowania realizacji inwestycji w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, a tak�e 
koszty zwi�zane z wykonaniem i ustawieniem tablicy informuj�cej o fakcie 
dofinansowania realizacji obiektu przez Ministra Sportu i Turystyki ze �rodków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (o ile Zamawiaj�cy otrzyma takie 
dofinansowanie); 

13) koszty zwi�zane z wykonaniem pełnej dokumentacji powykonawczej w formie 
pisemnej w 3 egz. oraz w formie elektronicznej w formacie PDF na płycie CD  
w 2 egz.,  

14) koszty wykonania �wiadectwa charakterystyki energetycznej budowanego 
obiektu,  

15) koszty zapewnienia instrukcji u�ytkowania i obsługi zamontowanych urz�dze�  
i systemów;  

16) koszty oznakowania wybudowanego obiektu zgodnie z instrukcj� bezpiecze�stwa 
po�arowego obiektu,  

17) koszty zwi�zane z usuni�ciem odpadów z terenu budowy i ich 
zagospodarowaniem (wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, 
utylizacja),  
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18) koszty zwi�zane z serwisowaniem zamontowanych systemów 
technologicznych, instalacji, urz�dze� i wyposa	enia w okresie gwarancji 
zgodnie z siwz oraz wymaganiami producentów wraz z zakupem, dostaw� i 
wymian� materiałów eksploatacyjnych, 

19) koszt przeprowadzenie prób, pomiarów i sprawdze� zgodnie ze Specyfikacj� 
Techniczn�, warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robót, 
obowi�zuj�cymi normami i przepisami;  

20) koszty organizacji ruchu na czas budowy;  
21) koszt czasowego zaj�cia terenów przyległych, niezb�dnych do prowadzenia 

robót; 
22) koszty wykonania odkrywek elementów robót budz�cych w�tpliwo�ci w celu 

sprawdzenia jako�ci ich wykonania, je�eli wykonanie tych robót nie zostało 
zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem;  

23) koszty ubezpieczenia i zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy;  
24) koszty wykonania pełnej dokumentacji odbiorowej zgodnie z wymaganiami 

Zamawiaj�cego;  
25) koszty utrzymania i ponoszenia odpowiedzialno�ci za wybudowane obiekty do 

czasu przekazania do eksploatacji;  
26) koszty przeszkolenia wskazanych przez Zamawiaj�cego osób z zakresu działania 

ESOK, a tak�e z zakresu podstawowej obsługi urz�dze� i systemów steruj�cych; 
27) koszty opracowania i uzgodnienia z operatorem systemu dystrybucyjnego OSD 

tzw. "Instrukcji Współpracy Ruchowej" dla budowanej stacji transformatorowej; 
28) koszty piel�gnacji, w okresie gwarancji, nasadze� zieleni dokonanych w ramach 

przedmiotowej inwestycji; 
29) inne koszty niezb�dne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

6. Ceny jednostkowe wykonawca okre�li na podstawie kalkulacji własnej.  
7. Ostateczna wysoko�� wynagrodzenia za roboty budowlane zostanie okre�lona po 

wykonaniu robót, na podstawie dokonanych obmiarów i okre�lonych w ofercie cen 
jednostkowych.  

8. Rozliczenia pomi�dzy zamawiaj�cym a wykonawc� b�d� prowadzone w walucie PLN. 
9. Zamawiaj�cy nie przewiduje wypłaty zaliczek. 
10. Cena musi by� wyra�ona w złotych polskich niezale�nie od wchodz�cych w jej skład 

elementów, z dokładno�ci� do dwóch miejsc po przecinku. Tak obliczona cena b�dzie 
brana pod uwag� przez komisj� przetargow� w toku badania i oceny ofert. 

 
ROZDZIAŁ  XI Składanie i otwarcie ofert 

 
1. Ofert� nale�y zło�y� w Urz�dzie Miejskim w Stargardzie, ul. Czarnieckiego 17, 73-

110 Stargard, pok. - Kancelaria ogólna, w terminie do dnia 7 wrze�nia 2017 r., do 
godz. 10:00. 

2. Za termin zło�enia oferty uwa�a si� termin jej dotarcia do miejsca wskazanego w ust. 1 
powy�ej. . 

3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie zło�enia oferty.  
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4. Oferty b�d� podlega� rejestracji dokonywanej w imieniu zamawiaj�cego przez 
pracowników Urz�du Miejskiego w Stargardzie. Ka�da przyj�ta oferta zostanie 
opatrzona adnotacj� okre�laj�c� dokładny termin przyj�cia oferty tzn. dat� 
kalendarzow� oraz godzin� i minut�, w której została przyj�ta. Do czasu otwarcia ofert, 
b�d� one przechowywane w sposób gwarantuj�cy ich nienaruszalno��. 

5. Otwarcie ofert odb�dzie si� w dn. 07 wrze�nia 2017 r. o godz. 10:30 w Urz�dzie 
Miejskim w Stargardzie, ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard, sala 111. Otwarcie 
ofert jest jawne, wykonawcy mog� w nim uczestniczy�. 

6. Post�powanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisj� przetargow� 
powołan� Uchwał� Zarz�du zamawiaj�cego. 

7. Zamawiaj�cy bezpo�rednio przed otwarciem ofert poda kwot�, jak� zamierza 
przeznaczy� na sfinansowanie zamówienia. Nast�pnie zamawiaj�cy poda informacje, o 
których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiaj�cy zamie�ci na stronie internetowej 
informacje dotycz�ce: 
1) kwoty, jak� zamierza przeznaczy� na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy zło�yli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatno�ci 

zawartych w ofertach. 
 
ROZDZIAŁ  XII Wybór oferty najkorzystniejszej 
 
1. Znamawiaj�cy zastrzega, 	e zgodnie z art. 24aa ustawy mo	e, najpierw dokona
 

oceny ofert, a nast�pnie zbada
, czy wykonawca, którego oferta została oceniona 
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  
w post�powaniu.  

2. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według nast�puj�cych kryteriów 
oceny ofert:  

 
1) cena – 85 % 

Sposób przyznania punktów w kryterium „ cena”  (C):  
 
             
   najni�sza cena ofertowa   
   C = ---------------------------------------------------- x 100 pkt x 85 % 
    cena ofertowa w ofercie ocenianej 

 
2) termin realizacji – 12 % 

Sposób przyznania punktów w kryterium „ termin realizacji”  (T):  
Zamawiaj�cy przyzna punkty w przedmiotowym kryterium w zale	no�ci od 
zadeklarowanego przez Wykonawc� terminu realizacji zamówienia, zgodnie 
z nast�puj�cymi zasadami: 
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a) je�eli wykonawca zadeklaruje wykonanie przedmiotu zamówienia w 
terminie do 15.10.2018 r. – otrzyma 12 pkt,  

b) je�eli wykonawca zadeklaruje wykonanie przedmiotu zamówienia w 
terminie do 22.10.2018 r. – otrzyma 8 pkt , 

c) je�eli wykonawca zadeklaruje wykonanie przedmiotu zamówienia w 
terminie do 29.10.2018 r. – otrzyma 6 pkt, 

d) je�eli wykonawca zadeklaruje wykonanie przedmiotu zamówienia w 
terminie do 05.11.2018 r. – otrzyma 4 pkt, 

e) je�eli wykonawca zadeklaruje wykonanie przedmiotu zamówienia w 
terminie do 12.11.2018 r. – otrzyma 2 pkt, 

f) je�eli wykonawca zadeklaruje wykonanie przedmiotu zamówienia w 
terminie do 19.11.2018 r. – otrzyma 0 pkt, 

Je�eli Wykonawca zadeklaruje realizacj� przedmiotu zamówienia w terminie 
krótszym ni� do 15.10.2018 r., do oceny ofert w kryterium „ termin realizacji”  
zostanie mu policzony termin 15.10.2018 r. jako – zdaniem zamawiaj�cego - 
najkrótszy realny termin wykonania zamówienia. 

 
3) Oferowany okres gwarancji i r�kojmi – 3 % 

Sposób przyznania punktów w kryterium „ termin gwarancji i r�kojmi”  (GR):  
Zamawiaj�cy przyzna punkty w przedmiotowym kryterium w zale�no�ci od 
długo�ci zaoferowanego przez Wykonawc� okresu gwarancji i r�kojmi, zgodnie  
z nast�puj�cymi zasadami: 
a) je�eli Wykonawca zadeklaruje termin gwarancji i r�kojmi w minimalnym 

wymiarze wymaganym w siwz, tj. 48 miesi�cy - otrzyma 0 pkt, 
b) je�eli Wykonawca zadeklaruje termin gwarancji i r�kojmi w wymiarze 

54 miesi�cy - otrzyma 0,5 pkt, 
c) je�eli Wykonawca zadeklaruje termin gwarancji i r�kojmi w wymiarze 

60 miesi�cy - otrzyma 1 pkt w kryterium, 
d) je�eli Wykonawca zadeklaruje termin gwarancji i r�kojmi w wymiarze 

66 miesi�cy - otrzyma 2 pkt w kryterium, 
e) je�eli Wykonawca zadeklaruje termin gwarancji i r�kojmi w wymiarze 

72 miesi�cy - otrzyma 3 pkt w kryterium. 
Je�eli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji i r�kojmi dłu�szy ni� 72 miesi�ce, 
na potrzeby oceny ofert w kryterium „ termin gwarancji i r�kojmi”  przyj�ty 
zostanie termin 72 miesi�cy. 

 
3. Komisja przetargowa dokona odr�bnej oceny ka	dej oferty w �wietle wy	ej 

wskazanych kryteriów oceny ofert. Punkty przyznane ofercie w poszczególnych 
kryteriach podlega
 b�d� sumowaniu.  

4. Oferta, która uzyska najwy�sz� ilo�� punktów zostanie uznana za najkorzystniejsz�.  
5. Wykonawca pozostaje zwi�zany ofert� przez okres 30 dni. Bieg terminu zwi�zania 

ofert� rozpoczyna si� wraz z upływem terminu składania ofert. 
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6. Zamawiaj�cy poprawi w tek�cie oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste 
omyłki rachunkowe (z uwzgl�dnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych 
poprawek) a tak�e inne omyłki polegaj�ce na niezgodno�ci oferty z siwz 
(niepowoduj�ce istotnych zmian w tre�ci oferty), niezwłocznie zawiadamiaj�c o tym 
wykonawc�, którego oferta została poprawiona. 

7. Zamawiaj�cy odrzuci ofert�, je�eli zaistniej� przesłanki okre�lone w art. 89 ustawy. 
8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj�cy poinformuje 

wszystkich wykonawców o okoliczno�ciach, o których mowa w art. 92 ustawy. 
9. W przypadku wyst�pienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 

zamawiaj�cy uniewa�ni post�powanie. 
10. O uniewa�nieniu post�powania zamawiaj�cy zawiadomi równocze�nie wszystkich 

wykonawców, którzy: 
1) ubiegali si� o udzielenie zamówienia, - w przypadku uniewa�nienia post�powania  

przed upływem terminu składania ofert, 
2) zło�yli oferty - w przypadku uniewa�nienia post�powania po upływie terminu 

składania ofert 
- podaj�c uzasadnienie faktyczne i prawne. 

11. Zamawiaj�cy zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich 
wniosek, zło�one przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy 
komputerowe oraz inne podobne materiały. 

 
ROZDZIAŁ  XIII Zawarcie umowy, zabezpieczenie nale	ytego wykonania umowy 
 
1. Umowa. 

1) Wykonawca ma obowi�zek zawrze� umow� według wzoru, stanowi�cego 
Zał�cznik nr 4 do siwz.  

2) Zawarta umowa b�dzie jawna i b�dzie podlegała udost�pnianiu na zasadach 
okre�lonych w przepisach o dost�pie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 
ustawy). 

2. Zabezpieczenie nale	ytego wykonania umowy. 
1) Wykonawca jest zobowi�zany wnie�� zabezpieczenie nale�ytego wykonania 

umowy (dalej – „ Zabezpieczenie” ) najpó�niej do dnia podpisania umowy, w 
wysoko�ci 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 

2) Zabezpieczenie b�dzie słu�yło pokryciu roszcze� z tytułu niewykonania lub 
nienale�ytego wykonania umowy. 

3) Zabezpieczenie mo�e by� wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub 
kilku nast�puj�cych formach:  
a) pieni�dzu,  
b) por�czeniach bankowych lub por�czeniach spółdzielczej kasy 

oszcz�dno�ciowo-kredytowej (z tym, �e zobowi�zanie kasy jest zawsze 
zobowi�zaniem pieni��nym),  

c) gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,  
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d) por�czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsi�biorczo�ci. 

4) Za zgod� zamawiaj�cego zabezpieczenie mo�e by� wnoszone równie� w jednej z 
form wskazanych w art. 148 ust. 2 ustawy. 

5) Zabezpieczenie wnoszone w pieni�dzu wykonawca wpłaca przelewem na 
rachunek bankowy wykonawcy wskazany przez zamawiaj�cego. 

6) Je�eli zabezpieczenie nale�ytego wykonania umowy zostanie wniesione w 
pieni�dzu zamawiaj�cy przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. 

7) Je�eli zabezpieczenie nale�ytego wykonania umowy zostanie wniesione w 
pieni�dzu, zamawiaj�cy zwróci je wraz z odsetkami wynikaj�cymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o 
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni�dzy na 
rachunek wykonawcy. 

8) W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji 
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub por�czenia, z tre�ci tych 
gwarancji/por�cze� musi w szczególno�ci jednoznacznie wynika�: 
a) zobowi�zanie gwaranta/por�czyciela (np. banku, zakładu ubezpiecze�) do 

zapłaty do wysoko�ci okre�lonej w gwarancji/por�czeniu kwoty, 
nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze ��danie zamawiaj�cego 
(beneficjenta gwarancji/por�czenia) zawieraj�ce o�wiadczenie, �e zaistniały 
okoliczno�ci zwi�zane z niewykonaniem lub nienale�ytym wykonaniem 
umowy, 

b) zobowi�zanie gwaranta/por�czyciela (np. banku, zakładu ubezpiecze�) do 
zapłaty do wysoko�ci okre�lonej w gwarancji/por�czeniu kwoty, 
nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze ��danie zamawiaj�cego 
(beneficjenta gwarancji/por�czenia) zawieraj�ce o�wiadczenie, �e 
Wykonawca nie wykonał zobowi�zania, o którym mowa w art. 150 ust. 7 
ustawy (zapis stosuje si� w przypadku, gdy okres na jaki ma zosta� 
wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a wykonawca, zgodnie z ppkt 10 
lit. a, wnosi zabezpieczenie w formie innej ni� w pieni�dzu, na okres nie 
krótszy ni� 5 lat), 

c) termin obowi�zywania gwarancji/por�czenia. 
9) W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji 

bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub por�czenia, gwarancje/por�czenia te 
podlega� musz� prawu polskiemu; wszystkie spory odno�nie gwarancji/por�cze� 
b�d� rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji s�dów 
polskich.  

10) Zamawiaj�cy mo�e, na wniosek wykonawcy, wyrazi� zgod� na zmian� formy 
wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ci�gło�ci 
zabezpieczenia  
i bez zmniejszenia jego wysoko�ci. 

11) Je�eli okres na jaki ma zosta� wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat: 
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a) zabezpieczenie w pieni�dzu wnosi si� na cały ten okres, a zabezpieczenie w 
innej formie wnosi si� na okres nie krótszy ni� 5 lat, z jednoczesnym 
zobowi�zaniem si� wykonawcy do przedłu�enia zabezpieczenia lub 
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

b) w przypadku nieprzedłu�enia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia 
najpó�niej na 30 dni przed upływem terminu wa�no�ci dotychczasowego 
zabezpieczenia wniesionego w innej formie ni� w pieni�dzu, zamawiaj�cy 
zmieni form� na zabezpieczenie w pieni�dzu, poprzez wypłat� kwoty z 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

c) wypłata, o której mowa w lit. b, nast�puje nie pó�niej ni� w ostatnim dniu 
wa�no�ci dotychczasowego zabezpieczenia. 

3. Ubezpieczenie 
Przed podpisaniem umowy wykonawca, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejsz�, zobowi�zany b�dzie dostarczy� Zamawiaj�cemu dowody 
ubezpieczenia, na zasadach i w zakresie wskazanym w Zał�czniku nr 8 do siwz, wraz  
z dowodami opłaty wymagalnych składek. 

4. Informacja o formalno�ciach, jakie powinny zosta
 dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  
Zamawiaj�cy powiadomi wykonawc� o terminie zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.  

 
ROZDZIAŁ  XIV Pouczenie o �rodkach ochrony prawnej 
 
1. Wykonawcom a tak�e innym podmiotom, którzy maj� lub mieli interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz ponie�li lub mog� ponie�� szkod� w wyniku naruszenia przez 
zamawiaj�cego przepisów ustawy, przysługuj� �rodki ochrony prawnej przewidziane w 
Dziale VI ustawy, tj. odwołanie i skarga.  

2. Odwołanie przysługuje wył�cznie wobec nast�puj�cych czynno�ci: 
1) okre�lenia warunków udziału w post�powaniu; 
2) wykluczenia odwołuj�cego z post�powania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołuj�cego; 
4) opisu przedmiotu zamówienia; 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie wnosi si� do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w 
postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy wa�nego kwalifikowanego certyfikatu lub 
równowa�nego �rodka, spełniaj�cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

4. Odwołuj�cy przesyła kopi� odwołania zamawiaj�cemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapozna� si� z jego tre�ci� przed 
upływem tego terminu. Domniemywa si�, i� zamawiaj�cy mógł zapozna� si� z tre�ci� 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, je�eli przesłanie jego kopii 
nast�piło przed upływem terminu do jego wniesienia przy u�yciu �rodków komunikacji 
elektronicznej. 
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5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom post�powania 
odwoławczego przysługuje skarga do s�du. 

6. Szczegółowe zasady wnoszenia oraz tryb rozpatrywania odwoła� oraz skarg reguluj� 
przepisy Działu VI ustawy 0 	rodki ochrony prawnej.  

 
ROZDZIAŁ  XV Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiot zamówienia: „ Przebudowa i rozbudowa Pływalni Miejskiej O�rodka 

Sportu i Rekreacji w Stargardzie”  
2. Kod CPV:   

45000000-7 Roboty budowlane 
45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich 

3. Zakres zamówienia i podstawa wykonania robót: 

1) zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac prowadz�cych do 
osi�gni�cia stanu zgodnego z dokumentacj� projektow� pn. „ Przebudowa  
i rozbudowa Pływalni Miejskiej O�rodka Sportu i Rekreacji w Stargardzie 
Szczeci�skim przy ul. Szczeci�skiej 35”  opracowanej przez MWM sp. z o. o.,  
44 -100 Gliwice ul. A. Grottgera 35; 

2) zakres zamówienia obejmuje tak	e serwis wszystkich zamontowanych 
systemów technologicznych, instalacji, urz�dze� i wyposa	enia wraz z 
zakupem, dostaw� i wymian� materiałów eksploatacyjnych do serwisowanych 
elementów w tym m.in.: systemu wentylacji mechanicznej, systemu 
uzdatniania wody, elektronicznego systemu obsługi klienta, instalacji 
teletechnicznych itp.; zakres serwisowania i cz�stotliwo�
 czynno�ci 
serwisowych wynika
 b�dzie z wymaga� producentów poszczególnych 
urz�dze� b�d� systemów technologicznych; wszelkie koszty zwi�zane z 
dostaw�, wymian� i zakupem materiałów eksploatacyjnych do serwisowanych 
elementów poniesie wykonawca. Wykonawca zapewni fachowe i posiadaj�ce 
odpowiednie uprawnienia ekipy serwisowe oraz nale	yt� eksploatacj� 
systemów i urz�dze�, zgodnie z wymogami producentów; 

3) podstawa prawna wykonania robót: 
a) Decyzja nr 1047/2013 z dn. 17.12.2013 r.  – rozbudowa i przebudowa 

Pływalni Miejskiej O�rodka Sportu i Rekreacji w Stargardzie 
Szczeci�skim,  

b) Decyzja nr 355/2014 z dn. 23.04.2014 r. – przebudowa obiektu 
pomocniczego – stacja transformatorowa  

stanowi�ce Zał�cznik nr 7 do siwz 
4) Podane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania  

i odbioru robót budowlanych nazwy własne s� przykładowe. Dopuszcza si� 
wyroby, materiały, urz�dzenia i technologie równowa�ne w stosunku do 
przywołanych w projekcie pod warunkiem, �e zaproponowane wyroby, materiały, 
urz�dzenia  
i technologie b�d� spełniały te same normy, parametry, standardy oraz zostan� 



 
Nr sprawy: OSIR/7/2017 
 

29 
 

zaakceptowane przez Zamawiaj�cego. W takim przypadku Wykonawca 
zobowi�zany b�dzie zło�y� na wezwanie Zamawiaj�cego opis materiałów i 
produktów równowa�nych. 

4. Do obowi�zków Wykonawcy nale�y: 
1) Dostarczenie Zamawiaj�cemu, w dniu podpisania umowy, o�wiadczenia  

o podj�ciu obowi�zków kierownika budowy i kierowników robót bran�owych, 
uwierzytelnionych kopii za�wiadcze� wła�ciwej izby samorz�du zawodowego 
potwierdzaj�cych wpis ww. osób na list� członków tej izby i uwierzytelnionych 
kopii uprawnie� budowlanych; 

2) Dostarczenie w terminie 4 dni od dnia podpisania umowy szczegółowego 
harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego do zatwierdzenia przez 
Zamawiaj�cego. Harmonogram musi okre�la�: planowan� kolejno�� robót, 
elementy robót i ich warto�ci wyszczególnione i wyliczone w kosztorysie 
ofertowym, terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót 
wraz z planowanymi nakładami finansowymi w ka�dym z kolejnych miesi�cy. Na 
wniosek Wykonawcy harmonogram rzeczowo–finansowo-terminowy mo�e by� 
aktualizowany za zgod� Zamawiaj�cego; 

3) Protokolarne przej�cie od Zamawiaj�cego terenu budowy; 
4) Zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby  

posiadaj�ce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zmiana osób 
sprawuj�cych samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik budowy i 
kierownicy robót bran�owych), w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a tak�e 
w trakcie trwania budowy, wymaga ka�dorazowo akceptacji i zatwierdzenia 
Zamawiaj�cego; 

5) Zorganizowanie zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych wraz  
z zabezpieczeniem dostawy mediów niezb�dnych dla ich funkcjonowania 
(zapewnienie i pokrycie kosztów dostawy wody, energii elektrycznej, 
odprowadzenia nieczysto�ci); 

6) Przygotowanie wniosku wraz z zał�cznikami graficznymi i uzyskanie zgody 
wła�ciwego organu na zaj�cie pasa drogowego gdy zajdzie taka konieczno�� dla 
zrealizowania robót. Koszty proceduralne i opłaty zwi�zane z zaj�ciem pasa 
drogowego ponosi Wykonawca; 

7) Ustawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami zawartymi  
w Rozporz�dzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 26.04.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, monta�u i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego 
dane dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002, nr 108 poz. 
953) oraz dokonywanie stosownych zmian w tre�ci tablicy; 

8) Wykonanie i ustawienie tablicy informuj�cej o fakcie dofinansowania realizacji 
inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, a tak�e  wykonanie i ustawienie tablicy 
informuj�cej o fakcie dofinansowania realizacji obiektu przez Ministra Sportu  
i Turystyki ze �rodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (o ile Zamawiaj�cy 
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otrzyma takie dofinansowanie); 
9) Zapewnienie ochrony mienia znajduj�cego si� na terenie budowy, w szczególno�ci 

pod wzgl�dem przeciwpo�arowym; 
10) Oznakowanie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczeniem 

miejsc prowadzenia robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych – zgodnie  
z obowi�zuj�cymi przepisami; 

11) Utrzymanie porz�dku na terenie budowy; 
12) Wykonanie Planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia na budowie; 
13) Uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem, 

udzielanego przez Zamawiaj�cego oraz przekazywanie Zamawiaj�cemu na bie��co: 
certyfikatów na znak bezpiecze�stwa, deklaracji zgodno�ci wyrobów z polsk� lub 
europejsk� norm�, aprobat technicznych dla tych materiałów oraz gwarancji 
producentów dla zamontowanych urz�dze� i sprz�tu; 

14) Przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdze� i odbiorów przewidzianych 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – monta�owych, na 
własny koszt; 

15) Zgłoszenie Zamawiaj�cemu robót ulegaj�cych zakryciu lub zanikaj�cych; 
16) Wykonanie na własny koszt odkrywki elementów robót budz�cych w�tpliwo��  

w celu sprawdzenia jako�ci ich wykonania, je�eli wykonanie tych robót nie zostało 
zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem; 

17) Dostarczenie wraz z monta�em i demonta�em oraz wykorzystanie rusztowa�  
i wszelkiego rodzaju sprz�tu, narz�dzi i urz�dze� koniecznych do u�ycia w celu 
wykonania przedmiotu zamówienia; 

18) Usuni�cie poza teren budowy wszelkich urz�dze� tymczasowych, zaplecza itp., po 
zako�czeniu robót; 

19) Uporz�dkowanie terenu po zako�czeniu robót oraz doprowadzenie obiektów 
s�siaduj�cych do stanu sprzed rozpocz�cia budowy; 

20) Dostarczenie Zamawiaj�cemu, po zako�czeniu robót (nie pó�niej ni� 5 dni 
roboczych po zgłoszeniu robót do odbioru), 3 egz. dokumentacji odbiorowej tj.: 
a) o�wiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Prawo budowlane: 
− o zgodno�ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub 

warunkami pozwolenia na budow� oraz przepisami, 
− o doprowadzeniu do nale�ytego stanu i porz�dku terenu budowy, a tak�e  

w razie korzystania – drogi, ulicy, s�siedniej nieruchomo�ci, budynku lub 
lokalu.   

b) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i podpisanymi przez 
kierownika budowy i kierowników robót bran�owych nieistotnymi 
zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (je�eli 
takie wyst�pi� w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez 
projektantów bran�owych; 

c) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z potwierdzeniem przez 
wła�ciwy organ o przyj�ciu ww. dokumentu do pa�stwowego zasobu 
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geodezyjnego  
i kartograficznego; 

d) protokołów odbiorów technicznych (oryginały); 
e) protokołów prób, bada� i sprawdze�; 
f) oryginału dziennika budowy; 
g) protokołów potwierdzaj�cych przeprowadzenie szkole� w zakresie 

podstawowej obsługi urz�dze� i systemów steruj�cych wraz z pisemnymi 
instrukcjami obsługi; 

h) deklaracji wła�ciwo�ci u�ytkowych, atestów, deklaracji zgodno�ci z 
obowi�zuj�c� norm� - dla materiałów wbudowanych, podpisanych przez 
Kierownika budowy, z adnotacj� o miejscu wbudowania  i zatwierdzonych 
przez Inspektora Nadzoru oraz In�yniera Kontraktu; 

i) �wiadectwa charakterystyki energetycznej budowanego obiektu; 
j) "Instrukcji Współpracy Ruchowej"  dla budowanej stacji 

transformatorowej; 
k) dowodów utylizacji wszelkich odpadów budowlanych; 
l) harmonogramu przegl�dów serwisowych dla zamontowanych  systemów 

technologicznych i urz�dze�, instalacji i wyposa�enia zgodnie z 
wymaganiami producentów i zatwierdzenie go przez Zamawiaj�cego; 

21) Dostarczenie Zamawiaj�cemu w terminie, o którym mowa w pkt 4 ppkt 20, 
dokumentacji powykonawczej, o której mowa w pkt 4 ppkt 20, sporz�dzonej w 
wersji elektronicznej na płytach CD – 2 egz. Dokumentacja powinna by� 
zapisana w formatach obsługiwanych przez programy Microsoft Office, Acrobat 
Reader, AutoCAD, przy zachowaniu zasady zapisu dokumentacji 
powykonawczej w programach jak przy wykonaniu projektu budowlanego, 
wykonawczego tj. pliki tekstowe - docx, rtf, txt; pliki obliczeniowe -xlsx, rysunki 
techniczne – dwg, dxf; obrazy bmp, jpg (w rozdzielczo�ci 400-600 dpi). Pliki nie 
powinny mie� zabezpieczenia przed kopiowaniem. 

22) Wykonanie i przekazanie Zamawiaj�cemu �wiadectwa charakterystyki 
energetycznej budowanego obiektu; 

23) Dostarczenie oprogramowania ESOK oraz sprz�tu komputerowego 
wyprodukowanego nie wcze�niej ni� 24 miesi�ce przed dniem dostawy 
Zamawiaj�cemu; 

24) Sporz�dzenie harmonogramu przegl�dów serwisowych dla zamontowanych 
systemów technologicznych, instalacji, urz�dze� i wyposa�enia zgodnie  
z siwz oraz wymaganiami producentów i zatwierdzenie go przez Zamawiaj�cego; 

25) Przeszkolenie wskazanych przez Zamawiaj�cego osób z zakresu działania ESOK,��
a tak�e z zakresu podstawowej obsługi urz�dze� i systemów steruj�cych; 

26) Opracowanie i uzgodnienie z operatorem systemu dystrybucyjnego OSD tzw. 
"Instrukcji Współpracy Ruchowej" dla budowanej stacji transformatorowej; 

27) Serwisowanie na własny koszt, w okresie gwarancyjnym zgodnie ze 
sporz�dzonym harmonogramem wszystkich systemów technologicznych, 
instalacji, urz�dze�  
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i wyposa�enia wraz z zakupem, dostaw� i wymian� materiałów eksploatacyjnych 
do serwisowanych elementów w tym m.in.: systemu wentylacji mechanicznej, 
systemu uzdatniania wody, elektronicznego systemu obsługi klienta itp.  

28) Zapewnienie fachowych i posiadaj�cych odpowiednie uprawnienia ekipy 
serwisowe oraz nale�yta eksploatacja systemów i urz�dze�, zgodnie z wymogami 
producentów; 

29) Sporz�dzanie protokołów z przegl�dów i serwisowania urz�dze�;�
30) Piel�gnacja w okresie gwarancji nasadze� zieleni dokonanych w ramach 

przedmiotowej inwestycji. 
5. Warunki zatrudnienia: 

Zamawiaj�cy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga, aby Wykonawca lub 
Podwykonawca(y) (w tym dalsi podwykonawcy) zatrudniali na podstawie umowy o 
prac� wszystkie osoby wykonuj�ce podczas realizacji zamówienia proste czynno�ci 
wykonywane wysiłkiem fizycznym, nie wymagaj�ce kwalifikacji jak np. usługi 
sprz�tania, ochrony, wykonywanie czynno�ci załadunkowych i wyładunkowych, 
demonta�owych, wyburzeniowych, zrywania i zbijania (tynków, kafli i usuwania 
innych elementów). Wykonawca zobowi�zany jest zawrze� w ka�dej umowie o 
podwykonawstwo stosowne zapisy zobowi�zuj�ce podwykonawców do zatrudnienia na 
umow� o prac� wszystkich osób wykonuj�cych wskazane wy�ej czynno�ci. 
Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prac� ww. 
osób oraz kontrolowanie tego obowi�zku przez Zamawiaj�cego i przewidziane z tego 
tytułu sankcje okre�lone s� we wzorze umowy stanowi�cym Zał�cznik nr 4 do siwz. 

6. Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy zamawiaj�cy ��da, aby przed przyst�pieniem do 
wykonania zamówienia wykonawca, o ile s� ju� znane, podał nazwy albo imiona  
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 
zaanga�owanych w roboty budowlane. Wykonawca ma obowi�zek zawiadomi� 
zamawiaj�cego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym,  
w trakcie realizacji zamówienia, a tak�e przekaza� informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w pó�niejszym okresie zamierza powierzy� realizacj� robót 
budowlanych. 

7. Podwykonawcy 
Zamawiaj�cy nie korzysta z uprawnienia przewidzianego w art. 36a ust. 2 pkt 1 ) 
ustawy i nie zastrzega obowi�zku osobistego wykonania przez wykonawc� 
jakiejkolwiek cz��ci zamówienia  

8. Dofinansowanie  
1) Zamówienie jest współfinansowane ze �rodków Unii Europejskiej - Zamawiaj�cy 

otrzymał dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; 
RPZP.02.00.00 Gospodarka niskoemisyjna; RPZP.02.06.00 Modernizacja 
energetyczna obiektów u�yteczno�ci publicznej w ramach Strategii ZIT dla 
Szczeci�skiego Obszaru Metropolitalnego, Wspieranie przej�cia na gospodark� 
niskoemisyjn� we wszystkich Sektorach, Wspieranie efektywno�ci energetycznej, 
inteligentnego zarz�dzania energi� i wykorzystania odnawialnych �ródeł energii 
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w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze 
mieszkaniowym.  

2) Wszystkie dokumenty musz� zosta� opracowane zgodnie z wytycznymi 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 	rodowiska i Gospodarki Wodnej w 
Szczecinie, zamieszczonymi na stronie: 

 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-
funduszach/dokumenty/#/10502=3029,  
oraz 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/5396/DOKUMENT_RPO_15.pdf,   
w sposób umo�liwiaj�cy prawidłowe rozliczenie robót przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony 	rodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 
 

 
  
  
  
  

 


