SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
DLA
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej poniżej 5 225.000 euro

ogłoszonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2015.2164 j.t.), zwanej w treści niniejszej SIWZ, PZP
którego przedmiotem jest:

„Remont drogi wewnętrznej, parkingu, chodników oraz części kanalizacji
przy budynku Domu Studenta położonego przy ulicy Krasińskiego 27
w Katowicach ”
ZATWIERDZAM:

Katowice, lipiec 2016 r.

ul. Zacisze 3, 40 – 025 Katowice, NIP 634-013-64-34
Tel. 32 / 7792112
Fax. 32 / 7792124
Nr konta: 22 1050 1214 1000 0007 0000 7875
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1.

Informacja o Zamawiającym

1.1. Zamawiającym jest Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, 40-025 Katowice,
ul. Zacisze 3,

1.2. Adres strony internetowej: http://www.am.katowice.pl

1.3. Adres poczty elektronicznej: zamowienia@am.katowice.pl.
2.

Tryb udzielenia zamówienia

3.

Opis przedmiotu zamówienia

2.1. Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 PZP.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest:
3.1.1.

Remont drogi wewnętrznej, parkingu i chodników (należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr 3,
stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ)

3.1.1.1. Po wykonaniu podbudowy pomocniczej należy ułożyć krawężniki drogowe 15/30 cm

na ławie o grubości min. 15 cm z betonu B-15; dla chodników należy zastosować obrzeża
8/25 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

3.1.1.2. Kostkę brukową jezdni należy układać na podsypce cementowo-piaskowej o grubości
min. 4 cm. Po zakończeniu robót należy ułożoną kostkę zagęścić, a spoiny wypełnić
piaskiem.

3.1.1.3. Podłoże należy zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is≥0,98.

3.1.1.4. Roboty ziemne należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa.

3.1.1.5. Po wykonaniu robót drogowych przyległy teren należy zniwelować do projektowanego
poziomu i obsiać trawą na warstwie humusu o grubości min. 10 cm.

3.1.1.6. W ramach robót drogowych należy wykonać następujące czynności:
3.1.1.6.1.

rozebranie nawierzchni z płyt drogowych (płyt betonowych, chodnikowych lub

3.1.1.6.2.

mechaniczne korytowanie na całej szerokości jezdni, placu przed garażami

3.1.1.6.3.

trelinki) wraz z podbudową i krawężnikami,
i placem gospodarczym,

wykonanie warstw konstrukcyjnych:

3.1.1.6.3.1. Warstwy konstrukcyjne:
3.1.1.6.3.1.1.

Droga, plac gospodarczy, plac przed garażami, parking:

- warstwa ścieralna z kostki brukowej, kolorowe, 5 - elementowej gr. 8 cm
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- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm

- warstwa geowłókniny separacyjnej o wytrzymałości min. 20kN/m

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy

konstrukcyjne

Razem: 62 cm

3.1.1.6.3.1.2.

Ciągi piesze (chodniki):

- warstwa ścieralna z kostki brukowej kolorowej 5 - elementowej gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr.10cm
Razem: 22 cm

3.1.1.6.4.

ułożenie krawężników i obrzeży,

3.1.1.6.6.

podniesienie studzienki telekomunikacyjnej do poziomu kostki brukowej,

3.1.1.6.5.
3.1.1.6.7.

3.1.2.

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kolorowej o grubości min. 8 cm,
wykonanie osłony kabli elektrycznych i teletechnicznych w obrębie placu przed
garażami.

Remont kanalizacji (należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr 4 stanowiącym załącznik nr 11 do
SIWZ

3.1.2.1. Kanalizację należy wykonać z rur z PCV-U z wydłużonym kielichem, litą ścianką zgodnie
z normą PN-EN 1401:1999, SN8, SDR34 o średnicy DN/OD250 mm dla sieci i DN/OD160
dla przykanalików.

3.1.2.2. Studnie należy wykonać jako studnie żelbetowe DN/ID 1000, całkowicie szczelne.

3.1.2.3. Wykopy do kanalizacji należy prowadzić jako wykopy otwarte wąskoprzestrzenne
o szerokości 1,0m.

3.1.2.4. Wykopy należy zabezpieczyć przez deskowanie pełne. Przy napływie wody do wykopu
należy je odwodnić.

3.1.2.5. Podsypkę i nadsypkę pod i na kanały należy wykonać po zagęszczeniu o grubości 20 cm.
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3.1.2.6. Kanały należy układać ze spadkiem i na głębokości zgodnej z istniejącą kanalizacją,
od rzędnej niższej do wyższej.

3.1.2.7. Należy przeprowadzić próby szczelności zgodnie z obowiązującymi normami.
3.1.2.8. W ramach remontu kanalizacji należy wykonać następujące czynności:
3.1.2.8.1.

Wymiana przyłącza kanalizacji (od studni nr 1 do studni nr 7 oraz od studni nr 8

3.1.2.8.2.

W studniach od nr 1 do nr 7 na przykanalikach należy zamontować zasuwy

3.1.2.8.3.

do studni nr 10) oraz ich przykanalików (dla studni nr 1 do studni nr 6),

burzowe PP dwuklapowe - typ 2 (klapy zwrotne) o średnicy min. 160 mm,

Ponadto dla kanalizacji na odcinku od studni nr 11 do studni nr 17 przewidziano
następujące prace:

3.1.2.8.3.1. naprawę kinet, czyszczenie istniejących studni oraz kanalizacji,

3.1.2.8.3.2. wymianę włazów żeliwnych (w parkingu 4 sztuki typu ciężkiego D400,
chodniku 3 sztuki typu lekkiego 125),

3.1.2.8.3.3. wykonanie wpustu ulicznego wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji,
3.1.2.8.3.4. wymianę dwóch wpustów żeliwnych ulicznych.
3.1.3.

Remont śmietnika (należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr 6 stanowiącym załącznik nr 11 do
SIWZ) w ramach którego należy wykonać następujące czynności:

3.1.3.1. rozebranie istniejącego śmietnika wraz z płytą fundamentową,
3.1.3.2. wykonanie wykopu pod fundament,

3.1.3.3. wykonanie ławy i ścian fundamentowych,

3.1.3.4. wykonanie izolacji poziomej i pionowej fundamentów,

3.1.3.5. wykonanie ścian z bloczków łupanych wypełnionych betonem i osadzenie czapek
prefabrykowanych,

3.1.3.6. wykonanie zadaszenia z poliwęglanu litego i profili stalowych zabezpieczonych
antykorozyjnie i pomalowanych proszkowo.

3.1.4.

Remont ogrodzenia (należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr 5) stanowiącym załącznik nr 11
do SIWZ) w ramach którego należy wykonać następujące czynności:

3.1.4.1. rozebranie istniejącego ogrodzenia wraz z fundamentem,
3.1.4.2. wykonanie wykopu pod fundament,

3.1.4.3. wykonanie żelbetowego fundamentu pod ogrodzenie i bramę wjazdową,
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3.1.4.4. wykonanie izolacji poziomej i pionowej fundamentów,

3.1.4.5. wykonanie słupków i podwalin z bloczków łupanych wypełnionych betonem i osadzenie

czapek prefabrykowanych (wymiary pustaków dobrać tak aby zapewnić odpowiednie
wiązanie słupków i przęseł),

3.1.4.6. montaż przęseł stalowych oraz bramy przesuwnej wraz z automatyką (należy dołączyć 20
sztuk pilotów do bramy); elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie i pomalować proszkowo.
3.1.5.

Zakup i montaż wiaty rowerowej (należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr 7 stanowiącym

3.1.6.

Zakup i montaż stołu do tenisa stołowego zewnętrznego wraz z przygotowaniem dwóch

załącznik nr 11 do SIWZ)

nawierzchni rekreacyjnych (należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr 3 stanowiącym załącznik
nr 11 do SIWZ)

3.1.6.1. Parametry stołu: stół polimerowy, blat 45 mm z siatką aluminiową 4 mm, brzegi stołu
wykonane z aluminium, wymiary min. 274x152,5x76 cm

3.1.6.2. Nawierzchnię o wymiarach 10m/10m oraz 9,0m/5,5m należy wykonać z kostki brukowej
kolorowej o grubości min. 8 cm. Powierzchnie z kostki brukowej należy zamknąć
obrzeżami o wymiarach min. 8/25 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

3.1.6.2.1.

Warstwy konstrukcyjne:

- warstwa ścieralna z kostki brukowej kolorowej 5 - elementowej gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr.10cm
Razem: 22 cm

3.2. Lokalizacja urządzeń obcych jest naniesiona na mapie zasadniczej, stanowiącej załącznik nr 11 do SIWZ
3.3. Przed przystąpieniem do robót na określonym odcinku należy:
3.3.1.

zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie sieci podziemne (sieć gazowa,

3.3.2.

przewidzieć, iż na terenie prowadzonych robót mogą się znajdować niezinwentaryzowane

teletechniczna, energetyczna), które krzyżują się z wymienianą kanalizacją,
sieci podziemne,
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3.3.3.

3.3.4.

ustalić faktyczne usytuowanie i głębokość posadowienia istniejącej infrastruktury podziemnej
poprzez ich ręczne odkopanie z zachowaniem środków ostrożności odpowiednio do danego
rodzaju przewodu,

wystąpić do zainteresowanych stron (gestorów mediów) z informacją o terminie realizacji
prac budowlanych i ich zakończeniu oraz wykonywać roboty pod nadzorem zainteresowanych
stron,

3.4. W przypadku prowadzenia robót w odległości mniejszej niż 2 m od zlokalizowanego przekopem
kontrolnym kabla energetycznego i teletechnicznego zabrania się prowadzenia robót mechanicznie.

3.5. Wszelkie użyte materiały powinny posiadać certyfikaty i aprobaty techniczne.

3.6. Po wykonaniu robót budowlanych należy wykonać inwentaryzację powykonawczą.

3.7. Materiały rozbiórkowe oraz nadmiar mas ziemnych należy wywieźć do utylizacji na koszt Wykonawcy
(koszt należy uwzlędnić w cenie oferty).

3.8. Przed ostatecznym doborem materiałów wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej akceptacji
Zamawiającego dotyczącej: typu, rodzaju, gatunku, faktury oraz koloru proponowanych materiałów.

3.9. Prace prowadzone będą na czynnym obiekcie. W trakcie prowadzenia prac wykonawca zobowiązany jest
zapewnić przejazd przez drogę wewnętrzną.

3.10. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego
zrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowo-ilościowym określonym w dokumentacji
projektowej i STWiORB.

3.11. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7 - roboty budowlane
3.11.1. Dodatkowy przedmiot, CPV: 45233140-2 roboty drogowe
45233120-6 - roboty w zakresie budowy dróg

45233200-1 – roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233253-7 - roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45231300-8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków

45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111100-9 - roboty w zakresie burzenia

45111220-6 - roboty w zakresie usuwania gruzu
45320000-6 - roboty izolacyjne

45262522-6 - roboty murarskie
45262300-4 betonowanie
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45262310-7 zbrojenie

3.12. Przedmiary robót są jedynie materiałem pomocniczym (tj. przedmiary poglądowe, orientacyjne) i należy
je interpretować łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej i STWiORB.

3.13. Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

(STWiORB) nazwana: „Remont drogi wewnętrznej, parkingu, chodników i części kanalizacji przy budynku
domu Studenta położonego przy ulicy Krasińskiego 27 w Katowicach”- załącznik numer 9 do SIWZ oraz
dokumentacja projektowa:

3.13.1. Przedmiary robót budowlanych – załącznik numer 10 do SIWZ.

3.13.2. Plany, Mapy i Rysunki określające rodzaj i zakres robót budowlanych oraz uwarunkowania
3.14.

i dokładną lokalizację ich wykonywania – załącznik nr 11 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia należy wykonać według dokumentacji projektowej i STWiORB, wskazanych

w pkt 3.13 SIWZ, a w szczególności z obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP,

3.15. Dopuszcza się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca robót, w celu pozyskania wszelkich danych
mogących być przydatnymi do przygotowania oferty oraz realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

3.16. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych z materiałów Wykonawcy w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 290)

4.

Oferty częściowe, umowa ramowa, aukcja elektroniczna

4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

4.3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
5.

Zamówienia uzupełniające

6.

Informacja o ofercie wariantowej

7.

Termin realizacji zamówienia

5.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki.

6.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7.1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 30 września 2016 roku.

7.2. Termin rozpoczęcia robót 5 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż 01 sierpnia 2016
roku.
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7.3. Termin wykonania prac na parkingu i chodniku wzdłuż ulicy Krasińskiego do dnia 15 września 2016 roku.
8.

Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków

8.1. O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

8.1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny
spełniania warunku udziału w tym zakresie,

8.1.2. Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia tj. wykonali w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane zrealizowane w ramach odrębnych umów,

obejmujące swym zakresem w szczególności roboty brukarskie, o wartości nie mniejszej niż
300.000,00 zł. brutto – każda robota,

8.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia tj. dysponuje co najmniej jedną (1) osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez

ograniczeń w specjalności inżynieryjno drogowej która zostanie wyznaczona przez Wykonawcę
na kierownika budowy odpowiedzialnego za realizację przedmiotu Umowy,

8.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny
spełniania warunku udziału w tym zakresie,

8.2. Oprócz warunków wskazanych w pkt 8.1 SIWZ, w postępowaniu mogą wziąć udział jedynie wykonawcy,
którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP.

8.3. Sprawdzenie spełnienia warunków określonych w pkt 8.1 SIWZ oraz warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 24 ust. 1 PZP zostanie dokonane na podstawie dołączonych do oferty właściwych
oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 9 SIWZ, według zasady spełnia / nie spełnia.
9.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu

9.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP
- do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

9.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
PZP - wzór druku oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

9.1.2. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich
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rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących

najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo

ukończone - wzór druku wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, zgodnie z warunkiem opisanym
w pkt 8.1.2 SIWZ. Obowiązkiem wykonawcy jest wskazanie w wykazie co najmniej robót
wskazanych w pkt 8.1.2. SIWZ.
9.1.2.1.

Dowodami są:

a. poświadczenie,

b. inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
9.1.2.2.

9.1.3.

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane

wskazane w wykazie robót budowlanych, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie
ma obowiązku przekładania dowodów, o których mowa powyżej w pkt 9.1.2 SIWZ.

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu umowy, wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień - wzór druku wykazu i oświadczenia stanowi załącznik
nr 4 do SIWZ (dotyczy warunku udziału określonego w pkt 8.1.3 SIWZ),

9.2. Jeżeli wymagane kwoty w dokumentach wymienionych w pkt 9.1 SIWZ, wyrażone będą w innej walucie

niż PLN Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na dzień, w którym

opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli
kursów walut, Wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP,
opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

9.3. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 2b PZP, wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy

wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada
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solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

9.4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, polega
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, a podmioty te będą brały

udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający nie żąda przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9.5 SIWZ.

9.5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,
w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP - do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

9.5.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy - wzór druku oświadczenia stanowi
załącznik nr 5 do SIWZ,

9.5.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z 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. 1 pkt 2 PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.6. Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentów (Dz.U.2015.184 j.t. ze zm.) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) PZP

- Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której

mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) PZP, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wykorzystując wzór załącznika nr 6 lub 7 do SIWZ.

9.7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.5.2 SIWZ, składa dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości, niniejszy dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.

9.8. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.7 SIWZ, zastępuje się je dokumentem

zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby upoważnione do reprezentowania
wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub notariuszem. Niniejsze dokumenty winny być
wystawione odpowiednio w terminie wskazanym w pkt 9.7 SIWZ.
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9.9. Stosownie do § 7 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty

mogą być składane, dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język

polski. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków
powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. Interpretacja treści dokumentów składnych
w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, będzie realizowana w oparciu o przedmiotowe
tłumaczenie.

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

10.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w art.
24 ust. 1 PZP muszą być spełnione odrębnie przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie.

Pozostałe warunki szczegółowe powinny być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie.

10.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
Umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są do załączenia
do oferty pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt 10.2 SIWZ.

10.4. Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

10.5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

10.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć
Zamawiającemu stosowną umowę (np. konsorcjum, umowa spółki cywilnej).
11. Wadium

11.1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas
związania ofertą.

11.2. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 15.000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero
groszy).

11.3. Wymagane wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
11.4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
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11.4.1. pieniądzu,

11.4.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

11.4.3. gwarancjach bankowych,

11.4.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

11.4.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U.2014.1804 j.t.)

11.5. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę niniejszego postępowania oraz nr
referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego (ZP/AM/8/2016).

11.6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Akademia
Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, 40-025 Katowice, ul. Zacisze 3, nr rachunku bankowego:. 22 1050
1214 1000 0007 0000 7875. W przypadku wadium wniesionego w formie pieniężnej do oferty należy
dołączyć kopię potwierdzenia dokonania przelewu bankowego.

11.7. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, udzielona

gwarancja musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie, bez
konieczności przedkładania jakichkolwiek dodatkowych

11.8. W przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna - oryginał dowodu wniesienia wadium
należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, 40-025
Katowice, ul. Wojewódzka 33 (kasa Akademii Muzycznej), natomiast kopię dowodu wniesienia
wadium, należy załączyć do oferty.

12. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego

12.1. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ
dokonywane będą w PLN.

13. Opis sposobu przygotowania oferty

13.1. Oferta musi spełniać następujące wymogi:

13.1.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się pod rygorem nieważności
w formie pisemnej.

13.1.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

13.1.3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
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13.1.4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego

rejestru), to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału wystawione przez
osoby do tego upoważnione lub potwierdzoną notarialnie kopię pełnomocnictwa.

13.1.5. Oświadczenia sporządzone wg wzorów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać

wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy i dołączone do
oferty.

13.1.6. We wszystkich przypadkach, gdzie mowa jest o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczęci firmowej Wykonawcy.

13.1.7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem treści
art. 93 ust. 4 PZP.

13.2. Forma oferty:

13.2.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

13.2.2. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ
i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo
lub ręcznie.

13.2.3. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego,
maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów oraz odpowiadać co do treści wzorom
załączonym do SIWZ.

13.2.4. Zaleca się, aby całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie.

13.2.5. Zaleca się, by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz parafowane przez

osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy uprawnione / upoważnione są dwie
lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

13.2.6. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej

przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez
Zamawiającego) muszą być parafowane przez Wykonawcę.
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13.2.7. Dokumenty wynikające z treści Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013

roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane, wchodzące w skład oferty mogą być
przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność

z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów

wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę lub osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy.

13.2.7.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz

w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio

wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio
przez wykonawcę lub te podmioty.

13.2.8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

13.3. Na zawartość oferty składa się:

13.3.1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - wzór druku formularza stanowi załącznik nr 1
do SIWZ,

13.3.2. Wypełnione i podpisane oświadczenia oraz dokumenty wymienione w pkt 9 SIWZ,

13.3.3. Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie
wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru,

13.3.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument

ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego
zamówienia publicznego,

13.3.5. Dowód wniesienia wadium, o którym mowa w pkt 11.6 SIWZ.

13.3.6. Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości
stron wchodzących w skład oferty.

13.4. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503

j.t. ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
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organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zobowiązany jest

wykazać, nie później niż w terminie składania ofert iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów wskazanych powyżej. Informacje zastrzeżone jako tajemnica
przedsiębiorstwa winny być przez wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem
„TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” lub zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

14. Opis sposobu udzielania wyjaśnień do treści SIWZ oraz informacje o przekazywaniu oświadczeń
i dokumentów

14.1. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień na zapytania związane z treścią SIWZ, jednak nie później niż

na dwa (2) dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ
wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego

terminu do składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ bez wskazania źródła zapytania oraz zostanie
zamieszczona

na

stronie

internetowej,

na

(http://www.bip.am.katowice.pl/index.php?strona=zamowienia).

której

udostępniono

SIWZ

14.2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści SIWZ.

14.3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść

SIWZ. Dokonaną zmianę przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz
zostanie

ona

zamieszczona

na

stronie

internetowej,

(http://www.bip.am.katowice.pl/index.php?strona=zamowienia).

na

której

udostępniono

SIWZ

14.4. Zmiany SIWZ są każdorazowo wiążące dla wykonawców.

14.5. Oświadczenia wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie lub
za pomocą poczty elektronicznej.

14.6. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ kierując swoje zapytania:

14.6.1. Pisemnie na adres: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, ul. Zacisze 3, 40-025
Katowice,

14.6.2. Pocztą elektroniczną na adres: zamowienia@am.katowice.pl.

14.7. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zostaną przekazane za pomocą poczty
elektronicznej, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
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14.8. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń, dokumentów lub

pełnomocnictw w trybie art. 26 ust. 3 PZP, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy
przedłożyć (złożyć/uzupełnić) w takiej samej formie, w jakiej składa się je wraz z ofertą.

15. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

15.1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Katarzyna
Wójtowicz, e-mail: zamowienia@am.katowice.pl.

16. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

16.1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Biura Rektora Akademii Muzycznej w Katowicach, 40-025 Katowice,
ul. Wojewódzka 33 w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 18.07.2016 r. do godziny 10.00.

16.2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (koperta, paczka) uniemożliwiającym odczytanie jej
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.

16.3. Kopertę (paczkę) z ofertą należy oznaczyć numerem postępowania (Nr sprawy: ZP/AM/8/2016).

16.4. Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: „Przetarg nieograniczony - ZP/AM/8/2016 - Remont drogi

wewnętrznej, parkingu, chodników oraz części kanalizacji przy budynku Domu Studenta położonego przy
ulicy Krasińskiego 27 w Katowicach - nie otwierać przed dniem 18.07.2016 r. godz. 10.15”.

16.5. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres wykonawcy.
16.6. Każda złożona oferta otrzyma numer, zgodnie z kolejnością wpływu ofert.
17. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

17.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie

złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania
ofert.

17.2. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad

obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy
dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej
„ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

17.3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez

Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć
dopiskiem "WYCOFANIE".
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18. Miejsce i termin otwarcia ofert

18.1. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Akademii Muzycznej w Katowicach, 40-025 Katowice,
ul. Zacisze 3, w dniu 18.07.2016 r. o godzinie 10.15.

19. Tryb otwarcia ofert

19.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.

19.2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których
dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

19.3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek)

zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania
zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.

19.4. W trakcie otwierania kopert (paczek) z ofertami Zamawiający ogłosi obecnym:
19.4.1. Stan i ilość kopert (paczek) zawierających oferty,

19.4.2. Nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

19.4.3. Informacje dotyczące ceny oraz inne informacje zawarte w formularzu ofertowym Wykonawcy,
którego oferta jest otwierana.

19.5. Informacje, o których mowa powyżej, Zamawiający przekazuje niezwłocznie wykonawcom, którzy nie
byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

20. Zwrot oferty bez otwierania

20.1. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.
21. Termin związania ofertą

21.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.

21.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

21.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym,

że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się

do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak
niż 60 dni.
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21.4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu

ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
22. Opis sposobu obliczenia ceny

22.1. Wykonawca za realizację przedmiotu zamówienia poda cenę brutto, w sposób określony w Formularzu
ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

22.2. Ceną oferty jest kwota brutto podana w Formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
W cenie ofertowej należy uwzględnić należny podatek VAT, zgodny z obowiązującymi przepisami
podatkowymi wg stawki na dzień składania ofert.

22.3. Cena oferty jest ceną ryczałtową i obejmuje koszt wykonania całego przedmiotu zamówienia w zakresie
określonym w rozdziale 3 SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia” oraz przekazanej dokumentacji
projektowej i STWIORB (załączniki 9 - 11 SIWZ). Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kosztorysu

ofertowego. Przekazane Wykonawcy przedmiary robót są jedynie materiałem pomocniczym
(tj. przedmiary poglądowe, orientacyjne) i należy je interpretować łącznie z pozostałą częścią
dokumentacji projektowej przekazanej Wykonawcom, ze szczególnym uwzględnieniem pkt 3.16 SIWZ.

22.4. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost
z SIWZ oraz przekazanej dokumentacji projektowej i STWIORB, jak również koszty w nich nie ujęte, a bez

których nie można wykonać przedmiotu zamówienia. Oznacza to iż cena musi dodatkowo obejmować
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami
realizacji przedmiotu zamówienia.

22.5. Cena będzie ostateczna i nie będzie podlegać zmianie choćby zwiększył się zakres świadczeń i zmieniły

koszty poszczególnych jego składników. Oznacza to, że Wykonawca skalkuluje wszystkie potencjalne

ryzyka (obiektywnie możliwe do przewidzenia) jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu Umowy
oraz, że przewidział właściwą organizację dla poprawnego i terminowego zrealizowania przez wykonawcę
zakresu rzeczowego robót.

22.6. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), jeżeli

obliczana cena ma więcej miejsc po przecinku należy ją zaokrąglić w ten sposób, że cyfry od 1 do 4 należy
zaokrąglić w dół, natomiast cyfry od 5 do 9 należy zaokrąglić w górę.
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23. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

23.1. Do porównania ofert Zamawiający przyjmuje ceny ofert z podatkiem VAT (w przypadku osoby fizycznej
nieprowadzącej działalności gospodarczej jest to kwota netto).

23.2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

23.2.1. Zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z postępowania,
23.2.2. Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

23.3. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

23.3.1. Kryterium nr 1: Cena - waga kryterium 70 %

23.3.2. Kryterium nr 2: Okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia - waga kryterium 30 %

23.4. Zasady oceny kryteriów, opis sposobu obliczania punktacji:

23.4.1. Kryterium nr 1: Cena - według następującego wzoru:

Ilość punktów =

najniższa zaoferowana cena oferty

cena zaoferowana w badanej ofercie

x waga kryterium

23.4.1.1. Do oceny przyjmuje się cenę oferty brutto (z podatkiem VAT)

23.4.1.2. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów.
23.4.1.3. W Kryterium nr 1 można uzyskać max. 70,00 pkt.

23.4.2. Kryterium nr 2: Okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia - według następującego
wzoru:

Ilość punktów =

okres gwarancji w badanej ofercie
najdłuższy okres gwarancji

x waga kryterium

23.4.2.1. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia musi być podany liczbowo w miesiącach

i nie może być krótszy niż 60 miesięcy i dłuższy niż 96 miesięcy (wskazanie dłuższego niż
96 miesiący okresu gwaracji nie będzie dodatkowo punktowane. W przypadku wskazania

okresu gwarancji dłuższego niez 96 miesięcy Wykonawca uzyska maksymalną liczę
punków w zakresie kryterium nr 2 tj. 30 punktów, z zastrzeżeniem, że dla oceny

pozostałych ofert, w zakresie kryterium nr 2 -zgodnie z wzorem opsanym w pkt 23.4.1
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SIWZ - Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował okres gwarancji wynoszący 96
miesięcy).

23.4.2.2. Oferta z najdłuższym okresem gwarancji na wykonane roboty otrzyma największą ilość
punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej.

23.4.2.3. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów.
23.4.2.4. W Kryterium nr 2 można uzyskać max. 30 pkt.

23.5. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w skali od 0 do 100 pkt w oparciu o łączną wagę
kryteriów równą 100 %.

23.6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów (Kryterium nr
1 i Kryterium nr 2).

24. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania

24.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonym w pkt 23
SIWZ.

24.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn.
otrzyma łącznie największą ilość punktów zgodnie z kryteriami określonymi w pkt 23 SIWZ.

24.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:
24.3.1.

Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo

adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru
oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny

24.3.2.
24.3.3.
24.3.4.

ofert i łączną punktację,

Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne,

Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 i 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta.

24.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa
w pkt

24.3.1

SIWZ

również

na

swojej

stronie

internetowej

(http://www.bip.am.katowice.pl/index.php?strona=zamowienia) oraz w miejscu publicznie dostępnym
w swojej siedzibie.
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25. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego

25.1. Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany
jest przekazać Zamawiającemu:

25.1.1. kopie aktualnych uprawnień oraz zaświadczeń z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

(potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) w stosunku do osób, które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności Zamawiający wymaga przedstawienia

ww. dokumentów dla co najmniej: jednej (1) osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez
ograniczeń w specjalności inżynieryjna drogowa.

25.1.2. Należyte zabezpieczenie Umowy, o którym mowa w pkt 27 SIWZ,

25.2. Brak przekazania przed podpisaniem Umowy powyższych dokumentów oraz należytego zabezpieczenia
będzie jednoznaczny z odmową podpisania Umowy przez Wykonawcę.

25.3. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie, Zamawiający będzie wymagał przed zawarciem Umowy przedłożenia Umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
26. Umowa

26.1. Wzór umowy, określający szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie
udzielenia zamówienia publicznego, stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

27. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

27.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 10% ceny brutto całkowitej podanej w ofercie.

27.2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem” służy pokryciu roszczeń
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

27.3. Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym formę wniesienia wymaganego
zabezpieczenia.

27.4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione wg wyboru Wykonawcy w jednej lub
w kilku następujących formach:

27.4.1. pieniężnej,
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27.4.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

27.4.3. gwarancjach bankowych,

27.4.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

27.4.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2016.359 j.t.).

27.5. W wypadku udzielenia zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, udzielona

gwarancja musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie, bez
konieczności przedkładania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów udzieloną tytułem zabezpieczenia

wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń
Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady, na okres wykonania Umowy oraz udzielonej rękojmi.

27.6. Gwarancja, o której mowa w pkt 27.5 winna zawierać następujące elementy:

27.6.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie siedzib,

27.6.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
27.6.3. kwotę gwarancji,

27.6.4. termin ważności gwarancji,

27.6.5. zobowiązanie gwaranta do „zapłacenia” kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Gwarant, pokryje roszczenia z tytułu:
a)

niewykonania Umowy przez Wykonawcę, np. kary umowne,

b) nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, np. kary umowne.

27.7. W przypadku sporu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe

wydające gwarancję nie będzie miał prawa do złożenia kwot płatnych na podstawie gwarancji w depozycie
sądowym lub innej instytucji, lecz wypłaci je bezpośrednio Zamawiającemu.

27.8. Wszelkie koszty i opłaty związane z ustanowieniem zabezpieczenia ponosi wyłącznie Wykonawca.

27.9. Postanowienia o których mowa w pkt 27.5  27.8 SIWZ odnoszą się również do poręczeń bankowych lub
poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze

poręczeniem pieniężnym oraz do poręczeń 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 (Dz.U.2016.359 j.t.).

27.10.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach w ING Bank Śląski S.A. O/Katowice nr 22 1050 1214 1000 0007 0000 7875.
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27.11.

W przypadku pozostałych form wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (innych niż

pieniężna) oryginał dowodu wniesienia należytego zabezpieczenia należy zdeponować w siedzibie
Zamawiającego, za pośrednictwem Kasy Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach,
ul. Wojewódzka 33 Katowice.

27.12.

Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym

rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszt

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

27.13.

W przypadku należytego wykonania zamówienia, Zamawiający zobowiązuje się zwrócić lub zwolnić

zabezpieczenie w następujący sposób:

27.13.1.

27.13.2.

70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione do 30 dni od dnia wykonania przez
wykonawcę robót budowlanych i przejęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych
na podstawie protokołu odbioru,

30% kwoty zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi

za wady. Zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia nastąpi nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi za wady.

28. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia

28.1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Prawa zamówień publicznych
„Środki ochrony prawnej” (art. 179 - 198g PZP), tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz
skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

28.2. Środki ochrony prawnej (odwołanie oraz skarga) przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi,

jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów Prawa zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec

Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 154 pkt 5 PZP.

28.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Prawa zamówień publicznych czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której

zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub
zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami PZP, zawierać zwięzłe
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przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.

28.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

28.4.1. Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
28.4.2. Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
28.4.3. Odrzucenia oferty odwołującego.

28.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A) w formie

pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

28.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,

iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli

przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego
ze sposobów określonych w pkt 14.5 SIWZ.

28.7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego

o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest

on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2
PZP.

28.8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w PZP dla tej czynności.

28.9. Na czynności, o których mowa w pkt 28.8 SIWZ, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt 28.4 SIWZ.
28.10.

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

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli została przesłana w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP
(faksem lub pocztą elektroniczną) albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

28.11.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień SIWZ wnosi

się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia
SIWZ na stronie internetowej.

28.12.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 28.10 i pkt 28.11 SIWZ wnosi się w terminie

5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
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28.13.

Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej,

odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o udzielaniu

zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

28.14.

Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię

odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli

odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również
na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana SIWZ,
wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

28.15.
28.16.

Przystąpienie do postępowania odwoławczego następuje na warunkach określonych w art. 185 PZP.

Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.

Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli PZP nie stanowi inaczej.

28.17.

W postępowaniu mają także zastosowanie następujące przepisy wykonawcze dotyczące odwołań:

28.17.1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U.2014.964 j.t.),

28.17.2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu

28.18.
28.19.

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U.2010.41.238).

Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych i uiszczono wpis.

Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia

dołącza się do odwołania.

28.20.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego

28.21.

W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy

przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy PZP nie stanowią
inaczej.

28.22.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia

doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi

skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz.U.2012.1529 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

28.23.

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać

oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie
dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
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29. Podwykonawstwo

29.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom.

29.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu ofertowym.

29.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca

powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Wykonawca jest obowiązany wykazać

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
30. Wykaz załączników

30.1. Formularz oferty - wzór druku stanowi załącznik nr 1,

30.2. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP - wzór druku stanowi
załącznik nr 2,

30.3. Wykaz robót budowlanych - wzór druku stanowi załącznik nr 3,

30.4. Wykaz osób oraz oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia – wzór druku stanowi załącznik nr 4,

30.5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy - wzór druku stanowi załącznik nr 5,

30.6. Informacja Wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej – wzór druku stanowi załącznik nr 6,
30.7. Informacja Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej – wzór druku załącznik stanowi nr 7,
30.8. Wzór Umowy – załącznik nr 8,

30.9. Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) nazwana: „Remont drogi

wewnętrznej, parkingu, chodników i części kanalizacji przy budynku domu Studenta położonego przy ulicy
Krasińskiego 27 w Katowicach” - załącznik nr 9,

30.10.
30.11.

Przedmiary robót budowlanych – załącznik nr 10,
Plany, Mapy i Rysunki – załącznik nr 11,

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty
wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.
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Załącznik nr 1 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
Ja/My, niżej podpisany/i ……………………………………………………………………………………………………………………………….....
działając w imieniu i na rzecz: ..................................................................................................................................
( pełna nazwa Wykonawcy )

...................................................................................................................................................................................
( adres siedziby Wykonawcy )

REGON:

NIP:

-

-

-

Telefon ……………………………………. , Adres e-mail: ..................................................................
W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego składam/y niniejszą

ofertę na wykonanie zadania, pn.:

„Remont drogi wewnętrznej, parkingu, chodników oraz części kanalizacji przy budynku
Domu Studenta położonego przy ulicy Krasińskiego 27 w Katowicach”

i oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ za:

1. Ryczałtową cenę brutto oferty: ......................................................................................... zł
2. OŚWIADCZENIA:

2.1. Oświadczam/my, że podana cena oferty jest ceną ryczałtową obejmującą koszt wykonania całego

przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w pkt 3 SIWZ, załączniku nr 8 do SIWZ oraz przekazanej
dokumentacji projektowej i STWiORB.

2.2. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z pkt 7 SIWZ.

2.3. Termin płatności: 30 dni, licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
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2.4. Okres gwarancji na wykonane roboty: ………….. miesięcy, licząc od dnia protokolarnego odbioru

przedmiotu umowy (należy wskazać liczbowo w miesiącach zgodnie z Kryterium nr 2 opisanym w pkt
23.4.2.1. SIWZ).

2.5. Zamówienie wykonam/y sam/z udziałem Podwykonawców

......................................................................................................................................................
(zakres prac powierzony Podwykonawcom)

2.6. Wskazuję/emy numer konta, na które należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu:

….............................................................................................................................................
(wypełnia Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu)

2.7. Oświadczam/y, że uważam/y się związany/i niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.

2.8. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z treścią wzoru Umowy (załącznik nr 8) i akceptuję/my jego
treść.

2.9. W przypadku wygrania postępowania podpiszę/my Umowę na warunkach określonych w SIWZ w
terminie wskazanym przez Zamawiającego.

2.10. Oświadczam/y, że wykonam/y roboty budowlane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, zasadami

sztuki budowlanej, zgodnie z technologią robót i rozwiązaniami konstrukcyjnymi zawartymi
w przekazanej dokumentacji projektowej i STWiORB.

2.11. Ofertę składam/y na ........... kolejno ponumerowanych stronach.
.................................., dnia ..............................................

........................................................................................
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu
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Załącznik nr 2 do SIWZ

………………………………
(pieczęć Wykonawcy)

………………………………………..
(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE
w trybie art. 22 ust. 1 PZP

Ja/My, niżej podpisany/i ……………………………………………………………………………………………………………………………….....
działając w imieniu i na rzecz: ..................................................................................................................................
( pełna nazwa Wykonawcy )

...................................................................................................................................................................................
( adres siedziby Wykonawcy )

Stosownie do treści art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1 ÷ 4 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015.2154) spełniam/y warunki udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn.:

„Remont drogi wewnętrznej, parkingu, chodników oraz części kanalizacji przy budynku
Domu Studenta położonego przy ulicy Krasińskiego 27 w Katowicach”

w zakresie:
1)

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

2)

posiadania wiedzy i doświadczenia,

3)
4)

nakładają obowiązek ich posiadania,

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,

sytuacji ekonomicznej i finansowej.

........................................................................................
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu.
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Załącznik nr 3 do SIWZ

………………………………
(pieczęć Wykonawcy)

…………………………………………
(miejscowość, data)

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
na potwierdzenie warunku udziału, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2) PZP

Ja/My, niżej podpisany/i ……………………………………………………………………………………………………………………………….....
działając w imieniu i na rzecz: ..................................................................................................................................
( pełna nazwa Wykonawcy )

...................................................................................................................................................................................
( adres siedziby Wykonawcy )

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego
przedmiotem jest: „Remont drogi wewnętrznej, parkingu, chodników oraz części kanalizacji

przy budynku Domu Studenta położonego przy ulicy Krasińskiego 27 w Katowicach”

OŚWIADCZAM/Y, ŻE wykonałem/liśmy następujące ROBOTY BUDOWLANE:
Inwestor

(odbiorca roboty
budowlanej)
01

Zakres
robót budowlanych

(należy wskazać szczegółowo wykonaną
prace w zakresie wymogu postawionego
w pkt 8.1.2 SIWZ)
02

Czas realizacji
początek
(data)

koniec
(data)

03

04

Wartość wykonanych robót
budowlanych
z podatkiem VAT (brutto)
( w PLN )
05

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wykazu dowody dotyczące najważniejszych robót,
określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (z uwzględnieniem zapisów pkt 9.1.2.2 SIWZ)
........................................................................................
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu.
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Załącznik nr 4 do SIWZ

………………………………
(pieczęć Wykonawcy)

…………………………………………
(miejscowość, data)

WYKAZ OSÓB ORAZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
na potwierdzenie warunku udziału, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3) PZP

Ja/My, niżej podpisany/i ……………………………………………………………………………………………………………………………….....
działając w imieniu i na rzecz: ..................................................................................................................................
( pełna nazwa Wykonawcy )

...................................................................................................................................................................................
( adres siedziby Wykonawcy )

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego
przedmiotem jest:

„Remont drogi wewnętrznej, parkingu, chodników oraz części kanalizacji przy budynku
Domu Studenta położonego przy ulicy Krasińskiego 27 w Katowicach”

Oświadczam/y, że dysponuję/dysponujemy następującymi osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu
zamówienia:
Kwalifikacje zawodowe

Lp.

Imię i Nazwisko

(należy wskazać posiadane uprawnienia budowlane, zgodnie z
postawionym w pkt 8.1.3 SIWZ warunkiem dla danej osoby)

01

02

04

Informacja
o podstawie do
dysponowania wskazaną
osobą
05

1.

2.

OŚWIADCZAM/Y, ŻE zgodnie z warunkiem udziału określonym w pkt 8.1.3. SIWZ osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane.
........................................................................................
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania

Wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu
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Załącznik nr 5 do SIWZ

………………………………
(pieczęć Wykonawcy)

…………………………………………
(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
w trybie art. 24 ust. 1 PZP

Ja/My, niżej podpisany/i ……………………………………………………………………………………………………………………………….....
działając w imieniu i na rzecz: ..................................................................................................................................
( pełna nazwa Wykonawcy )

...................................................................................................................................................................................
( adres siedziby Wykonawcy )

będąc należycie upoważnionym/i do jego reprezentowania oświadczam/y, że wyżej wskazany

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w szczególności nie
zachodzą w stosunku do Wykonawcy okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015.2164).

........................................................................................
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu.
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Załącznik nr 6 do SIWZ

…………………..……………
(pieczęć Wykonawcy)

…………………………………………
(miejscowość, data)

INFORMACJA WYKONAWCY na podstawie art. 26 ust. 2d PZP
O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ *)

Ja/My, niżej podpisany/i ……………………………………………………………………………………………………………………………….....
działając w imieniu i na rzecz: ..................................................................................................................................
( pełna nazwa Wykonawcy )

...................................................................................................................................................................................
( adres siedziby Wykonawcy )

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

„Remont drogi wewnętrznej, parkingu, chodników oraz części kanalizacji przy budynku
Domu Studenta położonego przy ulicy Krasińskiego 27 w Katowicach”

będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam/y że wyżej wskazany

Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.U.2015.184 j.t. ze zm.).

........................................................................................
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu.

____________________________________________________
*) WYPEŁNIĆ, JEŻELI DOTYCZY
UWAGA:

W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZOBOWIĄZANY JEST DO ZŁOŻENIA
INFORMACJI O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKORZYSTUJĄC ZAŁĄCZNIK NR 7
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Załącznik nr 7 do SIWZ

……………………….…………
(pieczęć Wykonawcy)

…………………………………………
(miejscowość, data)

INFORMACJA WYKONAWCY na podstawie art. 26 ust. 2d PZP
O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ *)

Ja/My, niżej podpisany/i ……………………………………………………………………………………………………………………………….....
działając w imieniu i na rzecz: ..................................................................................................................................
( pełna nazwa Wykonawcy )

...................................................................................................................................................................................
( adres siedziby Wykonawcy )

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

„Remont drogi wewnętrznej, parkingu, chodników oraz części kanalizacji przy budynku
Domu Studenta położonego przy ulicy Krasińskiego 27 w Katowicach”

będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam/y że wyżej wskazany

Wykonawca należy do grupy kapitałowej i składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2015.2164)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………
(Nazwa podmiotu, adres podmiotu)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………
........................................................................................
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu.

__________________________________________________
*) WYPEŁNIĆ, JEŻELI DOTYCZY
UWAGA:

W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZOBOWIĄZANY JEST DO ZŁOŻENIA INFORMACJI O BRAKU
PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKORZYSTUJĄC ZAŁĄCZNIK NR 6
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