
ZP.240.49.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Wygrodzenie wykopu w technologii ścianek szczelnych wraz z zabezpieczeniem istniejących

fundamentów na terenie nieruchomości położonej przy ul. Golęcińskiej 27 w Poznaniu, w ramach

zadania inwestycyjnego „Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka”

1. Nazwa i adres zamawiającego.

Miasto Poznań

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Samorządowy Zakład Budżetowy, ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań.

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Przetarg  nieograniczony – podstawa prawna – art.  39 do  46 ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo

zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. 2018. 1986 ze zmianami), zwanej dalej ustawą.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  wygrodzenia  wykopu  umożliwiającego  budowę  żelbetowych

elementów urządzenia  wodnego –  slipu  (pochylni)  do  wodowania  jednostek  pływających  na  północnym

brzegu akwenu Rusałka w Poznaniu. Wygrodzenie nastąpi poprzez montaż szczelnej ścianki, wykonanej

z grodzic stalowych Larssen 603 lub równoważnych,  wzdłuż istniejącego obiektu Poznańskich Ośrodków

Sportu i Rekreacji  w Poznaniu. Zadanie wykonane zostanie w technologii  ścianek szczelnych traconych,

wciskanych, instalowanych metodą bezwibracyjną.

Etapy robót:

- roboty pomiarowe,

- zakup i transport grodzic,

- wbicie grodzic,

- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń,

- pozostawienie ścianek.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w:

a) projekcie wykonawczym – załącznik nr 1 do SIWZ,

b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 2 do SIWZ,

c) przedmiarze robót– załącznik nr 3 do SIWZ,

Zamawiający  wymaga  sporządzenia  dokumentacji  powykonawczej  wykonanych  robót  w  trzech

egzemplarzach. 

Przyjęte rozwiązania projektowe są rozwiązaniami przykładowymi, dopuszcza się wykorzystanie produktów

innych  producentów o równoważnych  parametrach  technicznych,  tzn.  nie  odbiegających  klasą,  jakością

i trwałością oraz właściwościami użytkowymi od podanych jako przykład. 

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania

równoważne  opisywanym  przez  Zamawiającego,  jest  obowiązany  wykazać,  że oferowane  przez  niego

roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod



którą  oznaczany  przez  nią  przedmiot  występuje  (lub  występowałby)  zarówno  w Polsce,  jak  i  w  innych

krajach.

Na oferowane i wyceniane w kosztorysie ofertowym materiały Wykonawca powinien posiadać dokumenty

potwierdzające właściwości, parametry oraz zgodność z obowiązującymi w tym zakresie normami i innymi

przepisami prawa. Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający może żądać ich przedłożenia.

Wykonawcy wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany jest przed zawarciem umowy przedłożyć

Zamawiającemu  kosztorys  ofertowy  sporządzony  na  podstawie  przedmiaru  będącego  częścią

dokumentacji niniejszego postępowania.

Na czas realizacji  zamówienia  Wykonawca musi  posiadać  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej

w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł.

Przed  podpisaniem  umowy  Zamawiający  będzie  żądał  polisy  (kopii),  bądź  innego  dokumentu

potwierdzającego ubezpieczenie.

Przy  realizacji  niniejszego  zamówienia,  Zamawiający  wymaga  zatrudnienia  przez  Wykonawcę

lub podwykonawców  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  roboty  objęte  dokumentacją

projektową  (projektem  wykonawczym)  oraz  specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót,  z

wyłączeniem osób wykonujących czynności kierownika budowy lub kierownika robót.

Przed  zawarciem  umowy  ws.  realizacji  niniejszego  zamówienia  Wykonawca  zobowiązany  jest

do przedłożenia oświadczenia, że osoby te będą zatrudnione na umowę o pracę w trakcie realizacji

zamówienia.

Każdorazowo  na  żądanie  Zamawiającego,  w  terminie  przez  niego  wskazanym nie  krótszym niż  7  dni

kalendarzowych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez

Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi ww. czynności. 

Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w

szczególności, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, stanowisko, data

zawarcia  umowy,  rodzaj  umowy  o  pracę  i  wymiar  etatu  powinny  być  możliwe  do  zidentyfikowania.

Nieprzedłożenie  kopii  umów w wyznaczonym terminie   traktowane będzie  jako  niedopełnienie  wymogu

zatrudnienia pracowników wykonujących wskazane czynności, na umowę o pracę i skutkować naliczaniem

kar umownych, określonych w projekcie umowy do niniejszego postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia wyżej wymienionych osób przez cały okres

realizacji wykonywanych przez nich czynności, w szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania

dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia wyżej

wymienionych osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

Nieprzedłożenie  dokumentu  potwierdzającego  ubezpieczenie,  kosztorysu  ofertowego  lub

oświadczenia o zatrudnieniu, najpóźniej w dniu wyznaczonym na zawarcie umowy traktowane będzie

jako uchylenie się przez wybranego Wykonawcę od zawarcia umowy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.



Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani

zastosowania aukcji elektronicznej.

Wymagana gwarancja: 48 miesięcy.

KOD CPV:

45213350-1 roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z różnymi środkami

transportu

4. Termin wykonania zamówienia.

Maksymalnie 60 dni od dnia podpisania umowy.

5. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)   nie podlegają wykluczeniu z postępowania 

2)   spełniają warunki udziału w postępowaniu:

a)  kompetencje  lub  uprawnienia  do  prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej,  o  ile  wynika  to  z

odrębnych przepisów:

Nie dotyczy

b) sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Zamawiający nie opisuje szczegółowo tego warunku.

c)  zdolność techniczna lub zawodowa:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż:

-  dysponuje osobami:

*  minimum  1  osobą  –  posiadającą  uprawnienia  budowlane  (wymagane  ustawą  Prawo  budowlane)  do

pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do kierowania

robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń,  wraz  z  aktualnym  wpisem  na  listę  właściwego  samorządu

zawodowego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, w przypadku legitymowania się uprawnieniami budowlanymi wydanymi na

podstawie przepisów poprzednio obowiązujących zakres uprawnień powinien odpowiadać ww. specjalności.

Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  w  stosownych

sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

„Stosowna sytuacja” wystąpi, jeśli Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów:

-  udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie,  będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

-  Zamawiający  oceni,  czy  udostępniane  Wykonawcy  przez  inne  podmioty  zdolności  techniczne  lub

zawodowe  lub  ich  sytuacja  finansowa  lub  ekonomiczna,  pozwalają  na  wykazanie  przez  Wykonawcę

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy

wykluczenia. 

-  w  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub  doświadczenia,

wykonawcy  mogą  polegać  na  zdolnościach  innych  podmiotów,  jeśli  podmioty  te  zrealizują  roboty

budowlane  lub  usługi,  do  realizacji  których  te  zdolności  są  wymagane. Zatem   zobowiązanie



o udostępnieniu  zasobów  powinno  zawierać  wyraźne  nawiązanie  do  uczestnictwa  tego  podmiotu

w wykonaniu zamówienia. Powyższe uczestnictwo musi być związane z osobistym udziałem podmiotu w

charakterze podwykonawcy.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie

z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego

powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innych podmiotów, nie

potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych

podmiotów podstawy wykluczenia,  zamawiający  zażąda,  aby  Wykonawca w terminie  określonym przez

Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, potwierdzające 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający  może,  na  każdym etapie  postępowania,  uznać,  że  Wykonawca  nie  posiada  wymaganych

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia

gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

Sposób  dokonywania  oceny  warunków  wymaganych  od  wykonawców  określony  został  według  formuły

„spełnia  –  nie  spełnia.”  Niespełnienie  chociażby  jednego  warunku  skutkować  będzie  wykluczeniem

Wykonawcy  z  postępowania.  Ocena  spełniania  warunków dokonywana  będzie  wyłącznie  na  podstawie

dokumentów żądanych w SIWZ.

6. Podstawy wykluczenia z postępowania

6.1  Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  wyklucza  się  (art.  24  ust.  1

ustawy):

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) o 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) 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); 

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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1541); 

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 (t.j.  Dz.  U.  z  2017 r.  poz.  229),  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. 

6.2 Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy:

1)  w  stosunku  do  którego  otwarto  likwidację,  w  zatwierdzonym  przez  sąd  układzie  w postępowaniu

restrukturyzacyjnym  jest  przewidziane  zaspokojenie  wierzycieli  przez  likwidację  jego  majątku  lub  sąd

zarządził  likwidację  jego  majątku  w  trybie  art.  332  ust.  1  ustawy  z  dnia  15  maja  2015  r.  –  Prawo

restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy,

który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ

nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację

jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017

r. poz. 2344, ze zm.); 

2)  który  w  sposób zawiniony  poważnie  naruszył  obowiązki  zawodowe,  co  podważa  jego  uczciwość,  w

szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub



nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków

dowodowych; 

3)  jeżeli  wykonawca  lub  osoby,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  1  pkt  14  ustawy,  uprawnione  do

reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z: 

a) Zamawiającym, 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, 

c) członkami komisji przetargowej, 

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy.

–  chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu

wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o

którym mowa w art.  3  ust.  1  pkt  1–4  ustawy,  co  doprowadziło  do  rozwiązania  umowy lub  zasądzenia

odszkodowania; 

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika

lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia

wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

6) 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 wykroczenie, o którym mowa w pkt 5; 

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z

przepisów  prawa  pracy,  prawa  ochrony  środowiska  lub  przepisów  o zabezpieczeniu  społecznym,  jeżeli

wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; 

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne,  co  zamawiający  jest  w  stanie  wykazać  za  pomocą  stosownych  środków  dowodowych,  z

wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, 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.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy,

może  przedstawić  dowody  na  to,  że  podjęte  przez  niego  środki  są  wystarczające  do  wykazania  jego

rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem

skarbowym,  zadośćuczynienie  pieniężne  za  doznaną  krzywdę  lub  naprawienie  szkody,  wyczerpujące

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom

lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego

nie  stosuje  się,  jeżeli  wobec  wykonawcy,  będącego  podmiotem  zbiorowym,  orzeczono  prawomocnym

wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres

obowiązywania tego zakazu. 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli  Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności

czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione przez Wykonawcę.

Zgodnie z art. 24 ust. 12 ustawy, Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania

o udzielenie zamówienia. 



7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w

postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia;

7.1.  Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  składanych  przez  wykonawcę  wraz  z  ofertą  w  celu

wstępnego potwierdzenia,  że  nie  podlega  on  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki  udziału  w

postępowaniu.

1)  Oświadczenie  Wykonawcy  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu  (załącznik  nr  4)  oraz

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 5)

Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia. Informacje zawarte w

oświadczeniach  stanowią  wstępne  potwierdzenie,  że  wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu  oraz

spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczeń stanowią załączniki nr 4 i 5 do SIWZ. 

W przypadku wspólnego ubiegania  się  o  zamówienie  przez wykonawców oświadczenie  składa każdy z

wykonawców wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie.  Oświadczenie  to  ma potwierdzać  brak  podstaw

wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  w zakresie w którym każdy z wykonawców

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec

nich  podstaw wykluczenia  oraz  spełniania,  w zakresie,  w jakim powołuje  się  na  ich  zasoby,  warunków

udziału w postępowaniu składa także  oświadczenie dotyczące tych podmiotów.

3)  Wykonawca,  który  zamierza  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  podwykonawcom,  w  celu

wykazania  braku  istnienia  wobec  nich  podstaw  wykluczenia  z  udziału  w  postępowaniu  składa  także

oświadczenie dotyczące podwykonawców.

4)  W  celu  oceny,  czy  Wykonawca,  polegając  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów

na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ustawy,  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami

w  stopniu  umożliwiającym  należyte  wykonanie  zamówienia  publicznego  oraz  oceny,

czy  stosunek  łączący  Wykonawcę  z  tymi  podmiotami  gwarantuje  rzeczywisty  dostęp  do  ich  zasobów

Zamawiający żąda dokumentów,w szczególności zobowiązania, które określają:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia

publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału

w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności

dotyczą.

7.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie

Zamawiającego w celu potwierdzenia  spełniania warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający,  przed  udzieleniem  zamówienia, wezwie  Wykonawcę,  którego  oferta  została  najwyżej

oceniona,  do złożenia  w wyznaczonym,  nie  krótszym niż   5  dni,  terminie  aktualnych na dzień złożenia

następujących oświadczeń lub dokumentów:



1.  Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności

odpowiedzialnych  za  kierowanie  robotami,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,

doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych do wykonania  zamówienia,  a  także zakresu wykonywanych

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SIWZ, 

7.3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie

Zamawiającego w celu potwierdzenia  braku podstaw do wykluczenia

Zamawiający  przed  udzieleniem  zamówienia, wezwie   wykonawcę,  którego  oferta  została  najwyżej

oceniona,  do złożenia  w wyznaczonym,  nie  krótszym niż  5  dni,  terminie  aktualnych na dzień złożenia

następujących oświadczeń lub dokumentów:

1.  Aktualnego  odpisu  z  właściwego  rejestru  lub  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności

Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku

podstaw do wykluczenia w oparciu o art.  24 ust. 5 pkt  1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

potwierdzające,  że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają powyższy dokument dla każdego z

nich. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów składa powyższy dokument dotyczący

tych podmiotów.

    

Zgodnie z art.  24 ust.  11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej

informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów

wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  w  terminie,  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i

warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze

złożeniem oświadczenia,  wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania  z  innym wykonawcą nie

prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia.  Wzór  oświadczenia  o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23

ustawy stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają powyższy dokument dla każdego z

nich. 

7.4.    Forma i wymagania Zamawiającego dla składanych dokumentów.

1) Oświadczenia dotyczące wykonawcy i  innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji  polega

wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w

oryginale.

2)  Dokumenty  inne  niż  oświadczenia  składane są  w  oryginale  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z

oryginałem.  Poświadczenia  za  zgodność  z  oryginałem dokonuje  odpowiednio  wykonawca,  podmiot,  na

którego  zdolnościach  lub  sytuacji  polega  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia

publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.



3) W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co

do jej prawdziwości Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

4) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

5)  W  przypadku  złożenia  wraz  z  ofertą  wskazanych  powyżej  dokumentów  zawierających  wartość  np.

wykonanej roboty itp. wyrażoną w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości według

średniego  kursu  złotego  w  stosunku  do  walut  obcych  ogłaszanego  przez  Narodowy  Bank  Polski

obowiązującego na dzień, w którym ukazało się ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień

Publicznych.

6. Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają

błędy  lub  budzą  wskazane  przez  zamawiającego  wątpliwości,  zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia,

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że

mimo  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  udzielenia  wyjaśnień  oferta  wykonawcy  podlega

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7.  Jeżeli  wykonawca  nie  złożył  wymaganych  pełnomocnictw  albo  złożył  wadliwe  pełnomocnictwa,

zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności

spełniania  warunków udziału w postępowaniu i  braku podstaw wykluczenia,  jeżeli  Zamawiający posiada

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i

ogólnodostępnych baz danych.

8.  Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  zamawiającego  z  wykonawcami  oraz

przekazywania  oświadczeń  lub  dokumentów,  a  także  wskazanie  osób  uprawnionych  do

porozumiewania się z wykonawcami.

W  niniejszym  postępowaniu  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający  i

wykonawcy przekazują  pisemnie.  Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz informacje  przekazane za

pomocą  telefaksu  lub  drogą  elektroniczną  uważa  się  za  złożone

w terminie, jeżeli zostały przekazane w taki sposób, że można zapoznać się z ich treścią przed upływem

terminu.

W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji za pomocą telefaksu lub

drogą  elektroniczną,  na  żądanie  nadawcy adresat  obowiązany jest  niezwłocznie  potwierdzić  otrzymanie

przesyłki.

Zamawiający  nie  dopuszcza  składania,  uzupełnianych  na  podstawie  art  26  ust.  2  i  3  ustawy

dokumentów,  drogą  faksu  czy  pocztą  elektroniczną.  Dokumenty  te,  muszą  zostać  dostarczone  do

Zamawiającego, w wyznaczonym terminie, w formie oryginału, bądź kopii potwierdzonej przez Wykonawcę

za zgodność z oryginałem.

Adres zamawiającego do kontaktów:

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553  Poznań

fax: 061 833 46 51 



Godziny pracy POSiR: od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30.

www.posir.poznan.pl, zp@posir.poznan.pl

Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktów z wykonawcami:Filip Waligóra, tel. 61 835 79 07

fax 061 833 46 51, zp@posir.poznan.pl  lub   f.waligora@posir.poznan.pl    Zamówienia Publiczne POSiR.

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 SIWZ wpłynął do

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania

ofert.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację

istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej.

9.  Termin związania ofertą.

Okres  związania  ofertą  wynosi  30  dni.  Bieg  terminu  związania  ofertą  rozpoczyna  się  wraz

z upływem terminu składania ofert.

  

10. Wymagania dotyczące wadium.

Ustala się wadium w wysokości  1 900,00 zł (słownie: tysiąc dziewięćset złotych 00/100 ).

Wadium  należy  wnieść  przed  upływem  terminu  składania  ofert  to  jest  do:

22 sierpnia 2019 r.    do godz. 11:00  

Wadium może być wnoszone 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.  6 b  ust.  5  pkt  2 ustawy z dnia  9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 359).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego, nr:  29

1020  4027  0000  1302  1262  2371. Potwierdzenie  dokonania  przelewu  winno  być  dołączone  do  oferty.

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli  przed upływem wskazanego do składania ofert

terminu znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w pozostałych formach

powinno  być  złożone  w  formie  oryginału  w  sekretariacie  Zamawiającego   przed  upływem  terminu  do

składania ofert. Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu wadialnego potwierdzonego przez wykonawcę

za zgodność z oryginałem.

Z  treści  gwarancji  (poręczenia)  musi  jednoznacznie  wynikać,  jaki  jest  sposób  reprezentacji  gwaranta.

Gwarancja  musi  być  podpisana  przez  upełnomocnionego  (upoważnionego)  przedstawiciela  gwaranta.

Podpis  powinien  być  złożony  w  sposób  umożliwiający  jego  identyfikację,  np.  złożony  wraz  z  imienną

pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na

każde  pisemne  żądanie  zgłoszone  przez  zamawiającego  w  terminie  związania  ofertą,  zobowiązanie

gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46  ustawy.

http://www.posir.poznan.pl/
mailto:zp@posir.poznan.pl
mailto:zp.@posir.poznan.pl


Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą  wadium zostanie

wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

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 zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym

mowa  w  art.  26  ust.  3  i  3a  ustawy,  z  przyczyn  leżących  po  jego  stronie,  nie  złożył  oświadczeń  lub

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, 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 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako

najkorzystniejszej.

11.  Opis sposobu przygotowania ofert.

Ofertę i załączniki należy złożyć według kolejności:

1) Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – załącznik nr 8 , 

2) Oświadczenia wskazane w pkt 6.1 niniejszej SIWZ,

3) Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z przedłożonych wypisów, (odpisów), wymaga się

złożenia  dokumentu  jednoznacznie  wskazującego  osobę  uprawnioną  do  reprezentowania  składającego

ofertę (pełnomocnictwa),

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum lub prowadzący działalność

w  formie  spółki  cywilnej,  powinni  ustanowić  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o

udzielenie  zamówienia  albo reprezentowania w postępowaniu i  zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego. W przypadku jeżeli  oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

zostanie  wybrana  Zamawiający  zażąda,  przed  zawarciem  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,

umowy regulującej współpracę tych wykonawców, 

5) Pełnomocnictwa, o których mowa w ppkt 3 i 4, powinny być złożone w formie oryginału lub notarialnie

potwierdzonej kopii,

6)  W  przypadku  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienie,  ocena  spełniana

warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie łącznie z zastrzeżeniem, iż do uznania spełniania

warunku  posiadania  wiedzy  i  doświadczenia przynajmniej  jeden  Wykonawca  musi  wykazać  się

wykonaniem  całości  wymaganych  robót.   Wykonawca  samodzielnie  lub  jeden  z  członków

konsorcjum  lub  inny  podmiot,  na  którego  zdolnościach  polega  wykonawca  (doświadczenie  ww.

podmiotów  nie  sumuje  się)   musi  wykazać  się  wykonaniem całości  wymaganych  robót  Nie  jest

dopuszczalne  sumowanie  przez  Wykonawcę,  w  celu  osiągnięcia  wymaganego  poziomu  wiedzy  i

doświadczenia,  świadczeń różnych podmiotów, nieposiadających wymaganej w niniejszym postępowaniu

wiedzy i  doświadczenia.  W stosunku do polegania  przez Wykonawcę na zasobach podmiotu  trzeciego,

zapisy powyższe stosuje się odpowiednio.

7)  Oferta  musi  być  sporządzona na  piśmie  trwałą  techniką  w języku  polskim,  pismem czytelnym,  oraz

podpisana  przez  osobę(y)  uprawnioną(e)  do  reprezentowania  wykonawcy  w  obrocie  gospodarczym  i



zaciągania  zobowiązań  w  wysokości  odpowiadającej  cenie  oferty  zgodnie  z  aktem  rejestracyjnym  i

wymogami ustawowymi,

8) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, 

9) Ofertę składa się w jednym egzemplarzu,

10) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych,

11) Ewentualne poprawki winny być umieszczone czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej

ofertę,

12) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ją wykonawca,

13) Ofertę i wszystkie wymagane oświadczenia należy złożyć na formularzach załączonych do SIWZ lub

przepisanych z zachowaniem kolejności i pełnego zakresu ich treści.

Dodatkowo:

14) W celu zabezpieczenia oferty przed dekompletacją wszystkie kartki i załączniki należy ponumerować,

całość złączyć (zszyć, zbindować) w trwały sposób i opatrzyć spisem treści,

15) Opakowanie (np. kopertę) lub inny rodzaj zabezpieczenia uniemożliwiający zapoznanie się z treścią

oferty  przed  terminem  otwarcia  ofert,  należy  zaadresować

do Zamawiającego, oznaczyć nazwą i adresem wykonawcy i opisać: Wygrodzenie wykopu w technologii

ścianek szczelnych wraz  z  zabezpieczeniem istniejących fundamentów na terenie  nieruchomości

położonej  przy  ul.  Golęcińskiej  27 w Poznaniu,  w ramach zadania  inwestycyjnego „Modernizacja

infrastruktury kompleksu Rusałka”

16) Jeżeli wykonawca zastrzega niejawność informacji wchodzących w skład oferty, stanowiących tajemnicę

przedsiębiorstwa,  zobowiązany  jest  załączyć  do  oferty  wypełniony  i  podpisany  załącznik  nr  9   oraz

zabezpieczyć zastrzeżone dokumenty przed ich ujawnieniem (np. wpiąć w osobne koperty). Zastrzeżenie

informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r.,  poz. 419 ze zm.) skutkować będzie odtajnieniem ich

treści.

12. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1) Oferty należy  składać do dnia 22 sierpnia 2019 r. d  o godziny 11.00   w sekretariacie Zamawiającego,

III piętro, ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań.

Oferty składa się po rygorem nieważności w formie pisemnej.

Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Wykonawca  może  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert,  zmienić  lub  wycofać  ofertę.

W  takim  przypadku  Zamawiający  powinien  otrzymać  pisemne  powiadomienie

o  wprowadzeniu  zmian,  poprawek  itp.  przed  upływem  terminu  składania  ofert.  Powiadomienie  o

wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana jest oferta, tj. w zamkniętej

kopercie, odpowiednio oznakowanej dopiskiem „ZMIANA”. Koperty z dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte

przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i dołączone do jego oferty.

Wykonawca  ma  także  prawo,  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  wycofać  się

z  postępowania,  poprzez  złożenie  pisemnego  powiadomienie,  według  takich  samych  zasad  jak

wprowadzanie  zamian  z  dopiskiem  na  kopercie  „WYCOFANIE”.  Koperty  oznakowane

w  ten  sposób  będą  otwierane  w  pierwszej  kolejności  i  po  stwierdzeniu  poprawności  postępowania



wykonawcy,  koperty  ofert  wycofywanych  nie  będą  otwierane.  Oferty  złożone  po  terminie  zostaną

niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

2) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu     22 sierpnia 2019 r.   o godz. 11.15     w salce konferencyjnej w siedzibie

zamawiającego, na III piętrze ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań.  

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza  przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące

ceny. 

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) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

W toku  badania  i  oceny ofert  Zamawiający może żądać od  wykonawców wyjaśnień dotyczących  treści

złożonych ofert.

Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy.

Zamawiający odrzuci ofertę jeśli:

1) jest niezgodna z ustawą; 

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2

pkt 3 ustawy; 

3)  jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w rozumieniu  przepisów o  zwalczaniu  nieuczciwej

konkurencji; 

4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub

niezaproszonego do składania ofert;

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy; 

7a) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy, na przedłużenie terminu związania

ofertą; 

7b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał

wniesienia wadium; 

7c) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego; 

7d) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego

bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób. 

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

13. Opis sposobu obliczenia ceny.

W tym postępowaniu obowiązuje ryczałtowa forma wynagrodzenia. Wykonawca obowiązany jest zawrzeć w

cenie ofertowej wszystkie koszty realizacji zamówienia wraz z należnym podatkiem VAT.

Załączony przedmiar należy traktować jako materiał pomocniczy, przyjmując za podstawę do wyceny robót

dokumentacje projektową w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.



W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych rozliczenie nastąpi na podstawie przedstawionych

obmiarów  robót,  zweryfikowanych  i  potwierdzonych  przez  inspektora  nadzoru  Zamawiającego,  z

zastosowaniem cen jednostkowych podanych w ofercie.

Cenę oferty należy podać w złotych z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli  złożono ofertę, której  wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi

przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek  poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie

prowadzić  do  powstania  u  zamawiającego  obowiązku  podatkowego,  wskazując  nazwę  (rodzaj)

towaru  lub  usługi,  których  dostawa  lub  świadczenie  będzie  prowadzić  do  jego  powstania,  oraz

wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1) cena – 60% 

zasady oceny ofert:

Za  kryterium  cena,  maksymalną  liczbę  60  punktów  otrzyma  wykonawca,  który  poda  najniższą  cenę.

Pozostali wykonawcy otrzymają liczbę punktów obliczoną według wzoru:

cena najniższa      

-----------------------     x 60  = liczba punktów

cena badanej ofert

2) termin płatności – 20 %

Za kryterium termin płatności Zamawiający przyzna punkty według następujących zasad:

Maksymalny termin płatności jaki może zaoferować Wykonawca wynosi 28 dni. Za zaoferowanie takiego

terminu płatności Wykonawca otrzyma 20 pkt. Minimalny termin płatności jaki może zaoferować Wykonawca

wynosi 14 dni.  Za zaoferowany termin płatności wynoszący 14 dni Wykonawca otrzyma 0 pkt. Za termin

płatności zaoferowany przez Wykonawcę wynoszący więcej niż 14 dni ale mniej niż 28 dni Wykonawca

otrzyma punkty wyliczone według wzoru: 

   zaoferowany termin

 płatności powyżej 14 dni

----------------------------------- x 20 = liczba punktów

             28 dni

3) termin wykonania – 20%:

Maksymalny  termin  wykonania  przedmiotu  zamówienia  ustala  się  na  60  dni  licząc  od  dnia  podpisania

umowy. Zamawiający będzie punktował zaproponowanie przez Wykonawcę krótszego terminu wykonania

robót (liczonego od dnia podpisania umowy), według następujących zasad:

1 pkt – 1%

- 20,00 pkt. - termin wykonania wynoszący 35 dni,



- 15,00 pkt. - termin wykonania wynoszący 40 dni,

- 10,00 pkt. - termin wykonania wynoszący 45 dni,

- 5,00 pkt. - termin wykonania wynoszący 50 dni.

Wykonawca,  który  zaoferuje  wymagany  termin  realizacji  zamówienia  wynoszący  60  dni  otrzyma  0,00

punktów.

Zamówienie  zostanie  udzielone  wykonawcy,  który  otrzyma  najwyższą  sumę  punktów  przy  spełnieniu

stawianych warunków udziału w postępowaniu 

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

1)  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę  albo  imię  i  nazwisko,  siedzibę  albo  miejsce

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano,

oraz  nazwy  albo  imiona  i  nazwiska,  siedziby  albo  miejsca  zamieszkania  i  adresy,  jeżeli  są  miejscami

wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym

kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których

mowa  w  art.  89  ust.  4  i  5  ustawy,  braku  równoważności  lub  braku  spełniania  wymagań  dotyczących

wydajności lub funkcjonalności, 

4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego

etapu negocjacji albo dialogu, 

5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów, 

6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 

7) unieważnieniu postępowania 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 7, na stronie internetowej. 

3.  Zamawiający  może  nie  ujawniać  informacji,  o  których  mowa  w  ust.  1,  jeżeli  ich  ujawnienie  byłoby

sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

4. Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.

5. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu posiadaną

polisę ubezpieczeniową. 

6.Przed  zawarciem  umowy  ws.  realizacji  niniejszego  zamówienia,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do

przedłożenia  oświadczenia, że osoby wykonujące roboty objęte dokumentacją projektową oraz specyfikacją

techniczną wykonania i odbioru robót, z wyłączeniem osób wykonujących czynności kierownika budowy lub

kierownika robót będą zatrudnione na umowę o pracę..

7.  Nieprzedłożenie  polisy  ubezpieczeniowej,  kosztorysu  ofertowego  lub   oświadczenia  o  zatrudnieniu

traktowane będzie jako uchylenie się od zawarcia umowy.

8. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego,  Zamawiający  wybierze  najkorzystniejszą  ofertę  spośród  pozostałych  ofert,  bez

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o

których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.



9.  W  przypadku  wyboru  oferty  złożonej  przez  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie

zamówienia   Zamawiający  może  żądać  przed  zawarciem  umowy  przedstawienia  umowy  regulującej

współpracę  tych  Wykonawców.  Umowa  taka  winna  określać  strony  umowy,  cel  działania,  sposób

współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za

wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji  przedmiotu

zamówienia,  gwarancji  i rękojmi),  wykluczenie  możliwości  wypowiedzenia  umowy  konsorcjum  przez

któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Warunkiem  zawarcia  umowy  jest  wniesienie  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy

w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie  może  być  wniesione  według  wyboru  wykonawcy  w  jednej  lub  w  kilku  następujących

formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej  kasy oszczędnościowo-kredytowej,  z tym że

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)  poręczeniach udzielonych przed podmioty,  o  których mowa w art.  6  b ust.  5 pkt  2  ustawy z dnia  9

listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

Na inne formy zabezpieczenia Zamawiający nie wyraża zgody.

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu powinno być wpłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany

przez Zamawiającego 29 1020 4027 0000 1302 1262 2371.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium

na poczet zabezpieczenia.

Zabezpieczenie  wniesione  w  pieniądzu  Zamawiający  przechowuje  na  oprocentowanym  rachunku

bankowym.  Zamawiający  zwróci  zabezpieczenie  wniesione  w  pieniądzu  wraz

z  odsetkami  wynikającymi  z  umowy  rachunku  bankowego,  na  którym  było  ono  przechowywane,

pomniejszone  o  koszt  prowadzenia  tego  rachunku  oraz  prowizji  bankowej

za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

W trakcie realizacji  umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia zgodnie z art.  149

ustawy.

Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujący sposób:

70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania całości zamówienia i

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

30%  wartości  zabezpieczenia  zostanie  zatrzymane  na  zabezpieczenie  ewentualnych  roszczeń  z  tytułu

rękojmi za wady  i zwrócone w terminie 15 dni po jej upływie.



17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy

w  sprawie  zamówienia  publicznego,  ogólne  warunki  umowy  albo  wzór  umowy,  jeżeli

Zamawiający  wymaga  od  wykonawcy,  aby  zawarł  z  nim  umowę w  sprawie  zamówienia

publicznego na takich warunkach. 

Istotne  postanowienia  umowy,  wysokość  kar  umownych  z  tytułu  niewykonania

lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr

10 do niniejszej SIWZ.

Oprócz przypadków wymienionych w art 144 ustawy, Zamawiający przewiduje następujące zmiany umowy:

- zmianę  zastrzeżonego w umowie, terminu wykonania robót w następujących przypadkach: 

1. Wystąpienia przyczyn niezależnych od obu stron lub z powodu działania siły wyższej.

2.  Wprowadzenia  przez  Zamawiającego  zmian  np.  w  dokumentacji  projektowej,  sposobie  wykonania

przedmiotu umowy, w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

3.W razie wystąpienia robót dodatkowych warunkujących wykonanie robót podstawowych. 

4. Wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację zamówienia. 

Okoliczność wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych winien udokumentować Wykonawca.

5.  Błędów w dokumentacji  projektowej,  których  usunięcie  będzie  poprzedzać konieczność  konsultacji  z

projektantem  i  naniesienia  przez  niego  poprawek  lub  zmian  w  projekcie,  oraz  aktualizacji  decyzji

administracyjnej.

Zmiana  terminu  wykonania  umowy  z  ww.  przyczyn  następuje  tylko  i  wyłącznie  o  okres  uwzględniający

faktyczną niemożność wykonywania prac.

-  możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT na usługi będące

przedmiotem niniejszej  umowy,  jeśli  zmiana  nastąpi  w czasie  jej  trwania.  Zmiana  stawek podatku  VAT

spowoduje  zmianę  kwot  podatku  VAT  i  ceny  brutto  wynikającej  z  umowy,  cena  netto  pozostanie

niezmieniona.

18.  Pouczenie  o  ośrodkach  ochrony  prawnej  przysługujących  wykonawcy

w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli

ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu  danego  zamówienia  oraz  poniósł

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 

Wobec: 

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 

2) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

4) odrzucenia oferty odwołującego; 

5) opisu przedmiotu zamówienia; 

6) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

przysługuje odwołanie (art. 180-198 ustawy).

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej

podstawę jego wniesienia – jeżeli  zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie



ustawy  albo  w  terminie  10  dni  –  jeżeli  zostały  przesłane  w  inny  sposób  –  w  przypadku  gdy  wartość

zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego

certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

Kopię odwołania odwołujący przesyła Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w

taki sposób, aby mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu,

którą wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego, za

pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie

jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu

ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1113 ze zm.) jest równoznaczne

z jej wniesieniem.  

19. Ochrona danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuję, że

- Administratorem Państwa danych osobowych są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji z siedzibą w 

Poznaniu przy ul. Spychalskiego 34, kod pocztowy 61-553 Poznań,   tel. 61 835 79 01,   e-mail: 

sekretariat@posir.poznan.pl (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując 

korespondencję na powyższy adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”, telefonicznie pod numerem 61 

835 79 17 lub mailowo na adres: iod@posir.poznan.pl

- Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne

Będziemy przetwarzali Państwa dane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego: Wygrodzenie wykopu w technologii ścianek szczelnych wraz z zabezpieczeniem istniejących 

fundamentów na terenie nieruchomości położonej przy ul. Golęcińskiej 27 w Poznaniu, w ramach zadania 

inwestycyjnego „Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka” prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z: obwiązującą ustawą Prawo zamówień 

publicznych, rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, obowiązującymi nas przepisami 

archiwalnymi.

- Komu przekazujemy Państwa dane? 

Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane 

będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom (zwracającym się do nas w trybie dostępu do 

informacji publicznej) gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne – z 

wyłączeniem szczególnych przypadków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

W przypadku podpisania z Państwem umowy Państwa dane (nazwa firmy) zostaną umieszczone w 

ogólnodostępnym rejestrze umów w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne) abyśmy 

mogli wykonywać nasze usługi.

mailto:iod@posir.poznan.pl
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Możemy przekazywać Państwa dane podmiotom przetwarzającym z którymi zawarliśmy umowy w 

szczególności:

- na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów informatycznych,

- na korzystanie z serwerów poczty elektronicznej i jej archiwizacji (tzw. hosting poczty elektronicznej). 

Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się 

się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. 

Odbiorcami Państwa danych może być także firma (podmiot przetwarzający) z którą zawrzemy umowę na 

niszczenie dokumentów archiwalnych.

Odbiorców wymienionych powyżej obowiązuje klauzula poufności pozyskanych w takich okolicznościach 

wszelkich danych, w tym danych osobowych.

Ponadto odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty publiczne, które wykonują zadania na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa oraz bank przez który będziemy Państwu przekazywać środki finansowe 

(w przypadku podpisania z Państwem umowy).

- Okres przechowywania danych 

Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa 

wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas 

przepisami archiwalnymi.

- Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Mają Państwo:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących**;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych***;

- 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****;  Nie przysługuje 

Państwu:

 - 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 Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 

Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

- Obowiązek podania danych

Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa 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.

- Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być 

przekazywane do państw z poza EOG – z wyłączeniem szczególnych przypadków określonych w ustawie 

Prawo zamówień publicznych.

* RODO - 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.

**   Wyjaśnienie  :   W przypadku gdy wykonanie obowi  ązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO wymagałoby niewspółmiernie   

dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu lub 

daty zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

***   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. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, 

nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

20. Podwykonawcy.

Wykonawca  może  zrealizować  roboty  budowlane  wskazane  w  ofercie  korzystając  z  pomocy

podwykonawców.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć

podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców - załącznik  nr 11 do SIWZ.

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  roboty  budowlane.  Wykonawca zawiadamia  zamawiającego o  wszelkich  zmianach

danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje

na  temat  nowych  podwykonawców,  którym w późniejszym okresie  zamierza  powierzyć  realizację  robót

budowlanych. 

Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby  wykonawca

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków

udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie  spełnia  je  w stopniu  nie  mniejszym niż

podwykonawca,  na  którego  zasoby  wykonawca  powoływał  się  w  trakcie  postępowania  o  udzielenie

zamówienia. 

Wykonawca,  podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia  na roboty budowlane zamierzający

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie

realizacji  zamówienia  publicznego  na  roboty  budowlane,  do  przedłożenia  Zamawiającemu  projektu  tej

umowy  wraz  z  częścią  dokumentacji  dot.  wykonania  robót  określonych  w  projekcie,  przy  czym

podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy  na  zawarcie

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku Wykonawcy, udzieli na piśmie zgody na

zawarcie  umowy  zgodnie  z  przedłożonym  projektem  umowy  o  podwykonawstwo,  albo  -  podając

uzasadnienie – zgłosi sprzeciw lub zastrzeżenie do projektu umowy, w przypadku gdy:

- projekt umowy nie spełnia wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

-  przewiduje  termin  zapłaty  wynagrodzenia  dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia  wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy usługi lub roboty budowlanej.



Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są

dostawy  lub  usługi  o  wartości  nieprzekraczającej  wartości   0,5%  wartości  umowy,  nie  podlegają

obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu. 

Wykonawca  za  działania  i  zaniechania  podwykonawcy  odpowiada  jak  za  działania

i zaniechania własne.

21. Pozostałe informacje.

1) Tam, gdzie w opisach, na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych oraz w Przedmiarach robót zostało

wskazane  pochodzenie  (marka,,  producent,  dostawca)  materiałów  i  urządzeń,  Zamawiający  dopuszcza

oferowanie  materiałów  i  urządzeń  równoważnych  pod  warunkiem,  że  zapewnią  uzyskanie  parametrów

technicznych,  technologicznych  i  jakościowych  nie  gorszych  od  założonych  w  wyżej  wymienionych

dokumentach.  Wykonawca,  który  powołuje  się  na  rozwiązania  równoważne  opisywanym  przez

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i roboty budowlane spełniają

wymagania określone przez Zamawiającego.

2) Dostarczony przedmiar jest elementem pomocniczym, podany zakres wyceny może nie być kompletny, a

sposób wyceny nie jest obowiązujący dla wykonawcy. Wykonawca ma prawo zastosować dowolne podstawy

wyceny, nakłady rzeczowe oraz skorygować obmiary zgodnie z tymi, które wynikają z projektu i SIWZ.

3) W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją techniczną a przedmiarem, należy uwzględnić stan

wynikający z dokumentacji technicznej.

4) Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

5)  Do  czynności  podejmowanych  przez  Zamawiającego  i  wykonawców  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny  jeżeli przepisy ustawy

nie stanowią inaczej.

6) W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie

mają przepisy ustawy.

7) Integralną częścią SIWZ są załączniki:

a) Dokumentacja projektowa – zał. nr 1, 

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót –zał. nr 2,

c) Przedmiary robót   – zał. nr 3, 

d) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,  – zał. nr 4,

e) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania– zał. nr 5,

f) Wykaz osób – zał. nr 6 ,

g) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – zał. nr 7,

h) Formularz ofertowy – zał. nr 8,

i) Zastrzeżenie – zał. nr 9,

j) Projekt umowy – zał. nr 10,

k) Wykaz podwykonawców – zał. nr 11.

Poznań, dnia 7 sierpnia 2019 r.                                                             
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