
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARLINKOW ZAMOWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonym w trybie przetargu nieo graniczone go

na roboĘ budowlane

Częściowyremontikonserwacjadachubudynku(częśćIpostępowania)
Remontistniejącychpomieszczeftwęzlasanitarnego(częŚćIIpostępowania)

w: Katowice Miasto ogrodów-Instytucja Kultury im'K'Bochenek w Katowicach

nr sprawy : ZP -8tPN 12017

Integralną częśó niniejszej SIWZ stanowtą:

-S zcze gołowy opi s przedmi otu zamówieni a( S p ecyfi kacj e

technicźne wykónania i odbioru robót na cześcI tII oraz

przedmiary róbot nu częśc I i II, przekrój pionowy A-A

częŚć II)

- Formularz oferlowY
_ oŚwiadc zęnie o braku podstaw do wykluczenia i

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

_ oświadczenie o przyna\eŻności do grupy kapitałowej

_ oświadc zenie o wymogu zatrudnienia osób na

podstawie umowy o pracę

- Wzór umowy

Katowice, dn' 31.08.Ż017 r'

Załączn1knr 1.1 i 1.2

Załącznlknr2.I t2.Ż

Załącznlknr 3.1 i3.2

- Załączttiknr 4.I i 4'2

Załącznlknr 5.I i 5.2

Załączntknr 6.I i 6.Ż

ZATWIERDZ

Zamawtający oczekuje, że Wykonawcy zapoznająsię dokładnie z treścią niniejszej SIWZ'

Wykonawca ponosi ryiykoniedostarcz*iu *r,y'tti'r' *y'nuganych informacji i dokumentów'

orazprzedłoŻenia "t";ł;, 
która ,'i. oapo*iada wymaganióm o}reŚ1onym przezZamawiąącego'



il.

L Nazwa oraz adres Zamawiającego'

Katowice Miasto o grodow-Instl.tucj a Kultury im. Krystyny Bochenek

Plac Sejmu Sląskiego 2,40-032 Katowice

tel. 32 6090300,

Adres strony internetowej : wr'vlv' m iasto -o gro c1 olv' eu

1.

Ż.

ilI.

Tryb udzielenia zamówienia.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetatgu nieograniczonego na podstawie art'

39 i nast. ustawy z dtta29 styczniaŻOO4 r. Piawo Zamowien Publicznych zwanej dalej ''ustawą
PZP".
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówrcnla' Zwaną

dalej,'S IW Z", zastosowanie mają ptzepisy ustawy PZP'

Wartości zamówienia nie przekracza równowartoŚci kwoty określonej w przepisach

wykonawczych wydanych na podstawie art' 11 ust' 8 ustawy PZP'

Zamawtający w postępowaniu zastosuje procedurę, o ktorej mowa w art'24aa ust'1 ustawy

Pzp.

opis przedmiotu zamówienia'

a

4.

l. Przędmiotem zamówienia jest:

W części I _ Częściowy remont i konserwacja dachu budynku

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanychz,,Częśctowym

remontem i konserwacją dachu budynku Katowice Miasto ogrodów - Instytucja Kultury im'

Krystyny Bochenek" połozonego wKatowic achprzy Placu Sejmu Sląskiego 2'

2. Zakres Prac:
a. Wykonanie zasta-w zabezpieczających oraz Wgrodzenie stref niebezpiecznych wokoł

budYnku - 250 mb;

b. Wykonanie pochyłych pomostów na dachu - 110 m2;

c. Rozebranie obrobęk blacharskich _ odcinek wyfałdowanej blachy płaskiej - 4,l4 m2;

d. Uzupełnienie obrobek blacharskich gzymsow i pasów elewacyjnych z blachy

ocynkowanej o szerokości ponad Ż5-cm - 4'I4 m2;

ę. Wymiana zużsĄychwkrętow samonawiercających z uszczęIkaEPDM otaz tch

uzupełnienie,wrazzuszczelnieniem silikonem dekarskim w miejscach odspojenia

f. czyszczenie przezszczotkowanie pokrycia dachu i obrobek blacharskich _ 902,2 mŻ;

g. odtłuszczanie powier zchnipokrycia i obrobek - 902'2 mŻ;

h. zagruntowanie powierzchni blachy -902'2 mŻ;

i. malowanie powier zchnidachu zb|achy trapezowej *902,2 m2

j. Załadunek,wywoz t utyltzacjaodpadów 3'0 m3;

k. Naprawa pokryó dachowych papą termo zgrzewa|ną- obrobki Zpapy więrzchniego kycia

- 8k,o m2;



l. Wykonanie rusztowania przy kominach - 8 szt.;

m. Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim
na lepik - doklejenie istniejących wsporników - 30 szt;

n. Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim
na lepik - wymiana istniejących wspornikow * 45 szt.;

Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów nadrynnowych, zb|achy ocynkowanej

6,20 mŻ;

Rozebranie i uzupełnienie rur spustowych - 3,50 mb;

Uzupełnienie kolan - 3,0s szt.;

3. określenie przedmiotu zamówieni a Za pomocą nazw i kodów CPV

45.45.30.00-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45.26.19.10-6 - Naprawa dachów
45.26.|2.2I-9 - Malowanie dachów

na wsporniku klejonym

na wsporniku klejonym

o.

p.

q.

4. Termin rea|izacji zamówienia:
- Rozpoczęcie
- Zakonczenie

- w dniu podpisania umowy o roboty remontowe.

- do dnia 31.10.2017 r.

W części II - Remont istniejących pomieszczeńwęzła sanitarnego

t.

2.

Przędmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zwtązanych z ,'Remont
istniejących pomieszcz en węzła sanitarnego budyŃu Katowice Miasto ogrodów - Instytucja

Kultury im. Krystyny Bochenek'' połozonógo * katowicachprzy Placu Sejmu Sląskiego 2.

Zakresprac:
a.Zabezpieczenieprzezoklejenie folią drzlvi, ościemic' - 8,5 m2;

b.Wykucie Z muru' ościeżnic drewnianych - drzwi dotoa\et_Z szt;

c.Demontaż baterii' umyłvalkowej -2 szt;

d.Dęmontaz umyłvalki - 2 szt;

e'Demontaż podejŚcia odpĘłvowego _2 sń;
f.Demontaz ustępu z miską fajansową - 2 szt;

g.Demontaz drobnych elementów: lustro, wieszak, uchw}t wanny' pojemnik na papier, suszarką

lampy, podgrzewacz wody - 1 kPl.;

h.Rozebranie oblicowań ścianz płl't'k - pł]''tki ścienne -37 '3 m'"

i.Rozebranie posadzek. z ply'tek ceramicznych - 12.5 m':
j.Ręczne zeskrobanie larby - 32.6 m',
k.Rozebranie Ścianek' z cegteł, Zaprawawapienna, grubość ścianki Il2 cegĘ * 5,7 mŻ;

l.Skucie posadzki cementowej o grubości do 5 cm - l2,5 m';
m.Wykucie brazdpoziomych w ścianach zcegieł na zaprawie wapienne 18,85 mb;

n.Załadunęk, wywóz i utylizacja odpadów Ż,5 m'
o.Wykonanie pasów tynków zwyĘch - 40 mb;

p.UzupeŁrienii posadzekzzatarciem na gładko _ I2,5 rł;
q.wy[on*ie sufitu podwieszonego W łaziencę - I2,5 m2;

; ś.i*u szkieletowa w systemió G-K wraz ze wzntocnieniami - 3,00 m2;

s. Licowanie ścian pĄrtkami _ 52,125 rr};



t. Posadzki zpł7ĄekĘpugress _I2'5f' 
.^ - ,

u. Gruntowanie podłoża pod malowanie - l Ż'5 m-"

V. Malowa:-rie sufitów - 12'5 m';,

w. ościeżnice i skrzydła drzwiowe 2 kpl';

x. Roboty branzy sanitarnej - 1 kpl';

y. Roboty branry elektrycmej - 1 kpl';

3. określenie przedmiotu zamówieniaZapomocąnazw i kodow CPV

CPV 45 1 1 1 300-1 Roboty przygotowawoze

CPv45Ż62500-6Robotymurarskie(pracemurarskie)
CPY 45320000-6 RobotY izolacYine

CPV 454 1 0000-4 Roboty tynkarskie. okładziny z płytgipsowo-kartonowych (suche tynki

gipsowe)
CPv 454Ż1100-5 Instalowanie okien i drzwi i podobnych elementów (stolarka drzwiowa i

okienna)
CPy 45;,Ęi000-7 Kładzęnie płytek

CPY 45442100-8 RobotY malarskie

CPv 454ŻII4;-i,^iśiz.itąs-g ścianki działowe'sufity i obudowy pły'ta G-K

CPv 45Ż15-140-0 Sufity metalowę ' drzwi systemowe

4' Termin rea\izacji zamówienia:
-Rozpoczęcie.wdniupodpisania}mon.,yorobotyremontowe.
- Zakonczónie - do dnia 30'11'2017 r'

Ż,SzczegółowymopisemprzedmiotuzamówieniasąSpecyfikacjetechni:-1:-k"naniaiodbioru
robÓt oraz przedmlary robót *ru, ł pr,r"krojem pionowym A-A 

'tu''owiące 
Załącznik nr 1'1

i/lub 1.2 do SIWZ.

3'Wykonawcazobowiązanyjestzrealtzowaczamówienienazasadachiwarunkachopisanychwe
wzoIzęumowystanowiącymZa|ączniknr6.1illub6.2doSIWZ.

4.WspolnySłownikZamowiencPv.częŚćI:45.00.00.00-7-Robotybudowlane,45.45.30.00.7-
Roboty,.*o,'.o*.irenowacyjne,ąs.z6.tg.10-6-Naprawadachow,45.26,IŻ.2I-9Malowanie
dachów; częŚć II : 45.00. 0o. oó-z-nouoty budowl ane, 45'I1' 1 3'00- 1 -Roboty

rozbiórkow e,452625 OO- 6 _Roboty muraiskie i murowe, 4 5 3 20000-6- Roboty tzolacyjne,

45410000-4-Tynkowanie,4542Irous.r''talowaniedrzwiiokien,ipodobnychelemęntów,
45431000- 7-Kładzęnie płytek' 4544Żll}-8_Roboty malarskie' 454ŻI|4I-4- Instalowanie

pr zegr ó d, 4 5 4zI- I i6 -q - hstatowanie sufitów po dwieszanych'

5.ZamawiającydopuszczamoŻ|iwościskładaniaofęr1częściowy.!nu,jednąlubwszystkie
części.Wybor oferty najkorzystni.;''.; '""ąpi 

oddzielnie jtu kuzd'; części zamówienia'

6. Zamawiający nie dop,.r"."u możliwości składania ofert wariantowych'

7'Zamawiającynieprzewidujemożliwościudzielęniezamówień,októrychmowawart.67ust.1

8. 
oł#uŃr^u", 

nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania prZęZ wykonawcę robot

budowlanYch

9. Zamawiający wymaga zatrudnieniaprzezwykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy

o placę osob wykonujących rrurtęp":ą.. czyrrności w zakręsie rcalizacji zamówienia:

a) bezpośredn \o związane z wykonywaniem robot budowlanych



Zamaw iaj ący wyma ga r e aLtzacjt' zamó wi eni a :

częŚćI-wterminiedo31.10.20l7r.|iczącoddniapodpisaniaumowy.
."ise rr_ w terminie do 30.11.20t 7r. |icząc od dnia podpisania umowy"

Iv. Termin wykonania zamówienia'

tym zakresie.

b) sytuacji ekonomicznej
w tym zakresię

c) zdolnościtechnicznej
warunku w tYm zakresie

lub finanso wej. Zamawiający nie okreŚla szczegółowego warunku

lub zawodo w ei . Zamavtiający nie okre ś l a szcze gółowe go

v. Warunki udziału w postępowanlu'

1. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej' o ile

wynika to z odrębny.t prr.piJłi. Zu^u*iający nie określa szczegołowego warunku w

2, Zamawiający moŻe, na kazdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada

wymaganych ,JotrroS.i, lezeti ,uuiguzo*uni" zasobow technicznych lub zawodowych

wykonawcy w inne przedsięwzię"iu golpo darcze wykonawcy moŻe mieó negatywny wpływ na

r ea\tzacj ę zamówienia'

]. W przypadku Wykonawców wspolnie ubiegających się o udzięlenie zamowienia warunki' o

ktorych mowa w rozdz. V. I ;; ,'ini";"s'"j SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeŻeli

ż'amawiający nie określa szczegołowego warunku w tym zakresie'

4. Wykonawc a moŻew celu potwierdzenia spełniania warunków' o których mowa w rozdz' Y ' t'

2) lit' b-c niniejszej SIWZ * ,ń**nych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego

zamówienia, lub jego części, pońgue ia zdo|nościach technicznych lub zawodowych lub

sytuacji rrrrunro*"; i,ru 
"t 

orro-i.rnJ; in ry.h podmiotow, nięzaIęŻnie od charakteru prawnego

łącząćy ch go z nim sto sunków prawnych'

5. Zamawiający jednocześnie informlje, iŻ,,Stosowna. sytuacja'' o ktorej mowa w rozdz' v' 4)

niniejszej śrwz wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, który polega na zJolnościach lub sytuacji inny9h. podmiotów udowodni

zarnawiającemu' Że realizl4ą. ,u.ó*i.nie, będzie dysponował nieńędnymi zasobami tych

podmiotow ,-* ,r"r"go1r'ości prr.artu*iając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu

do dyspozycji niezbęónych zaśobów na potrzeby rea\tzac1i zamówienia'

2) Zamawtający oceni, czy udostępniane u'Yk9n1*:y przęZinne podmioty zdolności techniczne

lub zawodowe lub ich s1'tuacja finansowa lub ekonomiczna' pozwalają na wykazanie .przez

wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada' czy nie zachodzą

wobec tego podmiotu podstawy wykluc zenia,o ktorych mowa w art' 24 ust' I pkt I3_2Ż'

3)Wodniesi.ni..dowarunkówdotyczącychwykształcenia,kwalifikacjizawodowychlub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na. zdolnoŚciach innych podmiotów' jeśli

podmioty te zreaIlzują roboty bujo*iun. lub usługi, do realizacji ktorych te zdolności są

wymagane.

Va.Podstawywykluczenia,októrychmowawart.24ust.SustawyPZP.



VI. Wykaz oŚwiadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia'

ł. Do oferty kaŻdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzięn składania ofert oŚwiadczenie w

zakresie *rkurur'yń w załączniku nr s.i inur 3.2 do SIWZ Informacje zawarte w oświadczeniu

będą stanowió wstępne potwier dzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia

warunki udziału w postępowaniu'

Ż. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówien|e prZęZ wykonawców oświadczenię o

którym mowa *' ,ordr. VI. 1 niniejszej SIWZ składa kaŻdy z wykonawców wspólnie

ubiegających się o zamówienie. oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału

* pórięplwaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym kaŻdy z wykonawców

*ylu''j. spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia'

3. Zamawiającego żądaaby wykonawca' ktory zamierza powierzyó wykonanie części zamowrcnia

podwykonaw.o*, * celu wykazania brakulstnienia *ób." nich podstaw wykluczenia z udziałll

* portępo*aniu zamieścił informację o podwykonawcach w oŚwiadczeniu, o którym mowa

w rozdz. VI. I niniejszej SIWZ
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu Wkazantabraku istnienra

wobec nich podsiaw wykluc rioru oru, speł''ienia - w zakresie' w jakim powołuje się na- ich

zasoby _ warunków udżiału w postępowaniu zamieszcza informacje o Ęch podmiotach w

oświadczeniu, o którym mowa w rozłJz, VI. 1 niniejszej SIWZ.

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której

mowa w art. 86 ust' 5 ustawy PZP, przekaŻe zamawiającemu oświadczenie o przynaleznoŚci lub

braku ptzyna|eŻności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art' 24 ust' l pkt 23

ustawy PZP-załącznik nr ą.t nuń i.z d, SIWZ. Wraz ze złoŻenięm oświadczenia, wykonawca

moŻe przedstawić dowody, Że powl'ązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia

konkuiencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia'

6. W zakresie .ril ureg.rlowanym SIryZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moŻe Żądać

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r', poz'

1 126).

7. JęŻe|lwykonawcante zŁoŻy oŚwiadczenia, o którym mowa w rczdz. VI' 1' niniejszej SIWZ'

oświadczęń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art' 25 ust' 1

ustawy PZP, lub innych dokumentów' niezbędnych do przeprowadzęnia postępowania'

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawterają błędy lub budzą wskazane przez

zamawiĄącego wątpliwości, 
-zamawiający 

wezwie do ich zŁoŻenia, uzupełnienia, poprawienia w

terminie przęz si"|i. wskazanym, chybaze mimo ich złoŻenia oferta wykonawcy podlegałaby

odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaznienie postępowania.

VI a. Inne dokumenĘ

Zamawiający nie przewiduje wykluczenie wykonawcy z

ustawy PZP

przesłanek okreŚlonych w ar1.24 ust 5

Załącznik nr 5.1

i/lub 5.2 do SIWZ. Wykonawca dostarczy w/w oświadczenie przed podpisaniem umowy'

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz

przekazywania oŚwiadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do

porozumiewania się z Wykonawcami'



1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający otaz

Wykonawc y 
^ogąpirekazywaÓpisemnie 

lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty' umowy

oraz oŚwiadczeh i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (równiez-w

przypadku ich zŁoŻęnia w wyniku wezwania o ktorym mowa w art. 26 ust' 3 ustawy PZP) dla

ktOryctr dopuszczalna jest forma pisemna'

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwaÓ się numerem

Sprawy określonym w SIWZ'

3. Zawiadomtenia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywafie przez Wykonawcę

pisemnie winny być składanę' _na adres: Katowice Miasto ogrodów-Inst1'tucja Kultury

im.K.Bocherret ' pń" Sejmu stą't iego 2, 4O-O32 Katowice-sekretariat' Zawiadomienia,

oświadczenia, wnioskl oraz informacje"ptzekazywanę pIzez Wykonawcę drogą elektroniczną

winny byÓ kierowanę na adręs: zńowienia@miasto-ogrodow.eu.Wsze1kie zawiadomienia'

oświadczenia' wnioski oraz inform acje przekazanę Zapo-ó"ą faksu lub w formie elektronicznej

wymagają naŻądaniekaŻdejze stron, nięzwłocznego potwietdzentafaktu ich otrzymania'

4. Wykonawc amoŻę zwrocićsię do Zamawlającego o wyjaśnienie treści SIWZ'

5. IeŻeiiwniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamauliającego nie pozniej niz do.k91ca

dnia, w którym upływa połowa terminu ikładania ofert, Zama-wiający udzieli 
^wrja9nień

nięzwŁocznre, jednak nie pózniej ruŻ na 2 dnt przed upływem terminu składania ofert' Jeżeli

wniosek o wyjaśnienie treŚci SIWż wpłynie po upływie tórminu, o którym mowa powyzej, lub

dotyczy udzielonych wyjaŚnień, Zamawiatący moŻe udzielić wyjaśnień albo pozostawió

wniosek a"r rołiornanii."Zam*iu:ą.v ,uńć'Li wyjaśnienia na stronię intęrnetowej, na ktorej

1. W przypadku rozbieŻności pomiędzy treścią

juk; otowiązującą naleŻy przyjąć treść

udostępniono SIWZ.

6. PrzędłuŻenie terminu składania ofert nie

mowa w rozdz. VII. 7 niniejszej SIWZ'

1.

wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym

niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi'

pisma zawierającego póŹniejsze oświadczenie

Bieg terminu związania ofertą

85 ust. 5 ustawY PZP).

Zamawiającego-

8' Zamawiąący nie przewiduje zwołania zębtania Wykonawców'

9. osobą uprawnion ąprzezZamawia1ącego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

1) w kwestiach formalnych - Pani Wioletta Puk;

2) w kwestiach merytorycznych- Pan Wiesław Liszewski

Jednocześn ię Zamavłiający informuje, Że przepisy ustawy PZP nle pozwalają na jakikolwiek inny

kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z

Wykonawcami - niŻ wskazany w niniejszym rozdzia],e SIWZ. oznacza to, Że Zamawiający nie

będzie reagował na irrne formy kontaktowania się z nim, w szczego|ności na kontakt telefoniczny

lub/i osobisty w swojej siedzibie. Adres e-mail do kontaktow: zamowienia@miasto-ogrodow.eu

VIII. Wymagania dotyczące wadium'

Wykonawca nie wymaga wniesienia wadium'

IX. Termin rwiązania ofertą'

Wykonawc a będzie związany ofertą prZęZ okres 30 dni'

)iorpocryna się wraz zupływem terminu składania ofert. (afi.



Ż. Wykonawc a moŻe przedłużyc termin związania ofertą, na azas niezbędny do zawarcia umowy'

samodzięlnie lub na wniośek Zamawiającego, z tym, Że Zamawiapcy moze tylko raz, co

najmniej na 3 dni przed upływem terminu zw\ązania ofertą, zwrocic się do Wykonawców o

,ryraz"ii" zgody niprzedłuzónie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższyjednak niż 60 dni'

Opis sposobu prrygotowywania ofert.

oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
' 

Zaiącznik nr 2.1 il|ub Ż.2 do SIWZ, zawierający w szczego|ności: wskazanie oferowanego

prze-dmiotu zamówieni a, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie doĘczące terminu

iea1izai.i zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okręsie

związaita ofeńą oraz o akceptacji wsźystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez

zastrzeŻen, a taLze informacji, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć

podwykonawcY;
2) oświadczenia wymienione w rozdzia|e VI. 1-4 niniejszej SIWZ;

ofęrta musi byó napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze |ub inną trwałą

i czyte|ną teónnirą oraz 
"podpisana 

pTZeZ osobę(y) upoważnioną do reprezentowania

Wykonawc y na zewnątrz i ziciągania zobowiązanw wysokości odpowiadającej cenie oferty'

w przypadku podpisania oferty otaz poświadczenia za zgodność z orygtnałem kopii

dokumentÓ w przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)

Wykonawc y, na|eży ao órerty dołączyi ,toro*n. pełnomocnictwo w oryginale lub kopii

po świadczonej notarialnie'

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wrazztłumaczeniemna język polski'

Wykonawca ma prawo złoŻyc tylko jedną ofertę' zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną

p.ópozycję ' Złozónię większój lićzby 
"or..t'spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złoŻonych

przez danego Wykonawcę.

Treśó złoŻonej oferty musi odpowiadaó treŚci SIWZ'

Wykonawca poniesie wszelkie koszty rwiązane zprzygotowaniem t złoŻenięm oferty'

Za!ęca się, aby kaŻda Zaplsana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami' a caŁa

oferta wIaz Z załącznikarrli była w trwały sposob ze sobą połączona (np' zbindowana' zszyĄa

uniemozliwiając jój samoistną dekompletację), oraz zawterała spis treści'

Poprawki lub zmiany (równieŻ przy uŻyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane

własnoręcz nie ptzez o s ob ę p o dpi suj ącą o fertę'

10. ofertę na1eŻy złoŻyc w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakowaó

w następujący sposób:

Katowice Miasto ogrodów-Instytucja Kultury im.K.Bochenek, Plac Sejmu Śląskiego 2,

40-032Katowice ,, Oferta w postępowaniu na: Roboty budowlane nr sprilwy: ZP-8nN/20l7-

otworzyć nu jawnym otwurciu ofert w dniu 8.09.20t7 r. o godz. 10.15."

i opatrzyc nazwąi dokładnym adresęm Wykonawcy'

II. Zamavtiający informuje' iŻ zgodnie z art.8 w Zw. z art.96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane

w postępówaniu o zamówień publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich

otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

ustawy zdnia-i6 k-i.tniat993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r' Nr

753, poz. I5O3 z póŹn. zm.), jeśli Wykonawca w terminię składania ofert zastrzegł, Że nle mogą

x.

1.

4.

5.

6.

7.

8.

2.

1J.

9.



one być udostępniane i jednoczeŚnie wykazał, iŻ zasttzeżone informacje stanowią tajemnicę

przedsiębiorstwa.

lŻ' Zamawlający za|eca, aby informacje zastrzeŻone,jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez

Wykonawc ę złoŻone w oddziehój wewnętrznej . 
kopercie z oznakowaniem "tajemnica

przedsiębiorstwa'', lub spięte 1rsrye!oddzięlnie ód. pozostałych, jawnych elementow oferty'

Brak jedn oznacznego wskazania, ktor. informacjó stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia izaś,wiadczenia składane w trakcie niniejszego

postępowania są j awne bęz zasttzeŻefi '

13. Zastrze'er'ie i.'iormacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa wrozumieniu ustawy

o zwalczarltu nieuczciwej konkurencji będzie traktowaną jako bęzskuteczne i skutkowaó będzie

zgodnie , u.t'*uif sN z zo paŻdzieńika1OO5 (sygn' II CZP 74105) ich odtajnieniem'

14. Zamavłiający informuje, Że w przylpadku kiedy wykonawcu ?o1|,^: *.':l:9""-:'^i:T'-'"JLaLL|avyLaJ'tvJ rrrrvrrr'EJv' -- I 'nienia i/lub dowody stanowić będą
trybie art. 90 ustawy PZP, a zŁoŻone przez nlego wyJas 

-^1^-^-^:-' _:^''^-^;'',Ai L^-L,lrpnr-ii;;ffi; ;'JCi";*; * '-"*ieniu 
ustawv ? ?Yn::::t:,:'::i"-'j 

"o:11::T:]t
UaJwrrrrrrvY ""--"^':';;;rsłrlsiwało orr ';h jako tajemnica przedsiębiorstwa'
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeŻęnta rc

aH#"ń J')łrt r"z"ni" zamawtĄący uzna za skuteczne wyłącznie w s1'tuacji kiedy

Wykonawc a oprocz samego zastrzezóiii, i"dno"r"śnie wykaze, iŻ dane informacje stanowią

tajemnicę przedsiębiorstwa. . _l _ -L^z^^..
15. Wykonawca moŻe wprowadzic Zmlany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŻonĄ

oferty pod warunkiem, Że Zamawiający' otrzyma.pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu

zmianprzedterminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniuzmian musi być złoŻonę

wg takich samych zasad,jak składana oferta tj. w koperció odpowiednio oznakowanej napisem

,,ZMIANA"' Koperty ozrźaczone ,,ZMIAŃA'' zostaną otwarte przy otwieraniu oferty

Wykonawcy, który wprowadził zmiaiy i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania

zmian, zostaną dołączone do oferty'

16. Wykonawca ma prawo przed upływem tętminu składania ofert wycofać się z postępowania

poprzęz złoŻenie pisemnego po*iadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie

zmiani poprawek z napisem na kopercie ',WYCSFAŃIń''' 
Koperty oznakowane w ten sposób

będą otwierane w pi"r*s'e3 kolejności po potwierdzeniu poprawnoŚci postępowania

Wykonawc y oraz zgodności ze złozónymi oiertami. Koperty oferl wycofywanych nie będą

otwierane.

17.Doprze1iczenianaPLNwartościwskazanejwdokumentach
spełniania warunków udziału w postępowaniu' v'ryraŻonej w

Zamawiający przyjmtę średni kurs publikowany przęz Narodowy

złoŻony ch na potwier dzenię
walutach innych niż PLN'

Bank Polski z dnta wszczęcia

postępowania.

18. oferta, ktorej treśÓ nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeŻeniem art. 87 ust. 2 pkt3

ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP)' Wszelkie niejasności i

wątpliwośc i dotyczące treści zapisow w SIWZ niI"zy zatem wyjaśnió z Zamawiającym przed

terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdzialę VII niniejszej SIWZ' Przepisy

ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunkow udzięlenia zamówięnia' w tym zapisów

projektu umowy, po terminie otwarcia ofert'

xI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert'

1. ofertę nateŻy złoŻyó w siedzibie Zamawiającego Plac Sejmu Sląskiego 2, 40-03Ż Katowice

(sekretariat)'pok.40i do dnia 8.09.2017 .., 
"do 

goo"ir'y 10.00 i zaadresować zgodnie z opisem

przedstawionym w rozdziale X SIWZ'



2. Decydujące znaczeniedla oceny zachowaniatęrminu składania ofert ma data i godzina wpływu

oferty ao zamu*ił1ącego' a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską'

3. oferta złoŻona po terminię wskazanym w rczdz. aI. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona

wykonawcy ,goó.ri" z zasadami okreŚlonymi w art' 84 ust. 2 ustawy PZP'

4. otwarcie ofert nastąpi w siedz ibie Zamawiającego - pok. 20, w dniu 8,09.2017r., o godzinie

10.15

5. Otwarcie ofert jest jawne'

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art' 86 ust' 4

ustawY PZP.
7 Niezwł ocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie: http://bip'miasto-

o gro dow. er-/index. php ?id: 8 7, 0, 0 informacj e doty czące :

a)kwoty,jakązamietzaprzeznaczyćnasfinansowaniezamówienia;
b) ftrm orazadresow wykonawców, którzy złoŻy|i oferty w terminie;

c) ceny' terminu wykonan l.a zamowienia, okresu gwarancji i waruŃów płatnoŚci zawartychw

ofertach.

XII. Opis sposobu obliczania ceny'

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamowienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym

sporządzonym wg wzoru stanowiące go Za|ącznit i ''. 2.1 i/lub 2.2 do SIWZ łącznej ceny

ofertowej brutto Za rea|tzację prr.d*ńtu zamowienia w podziale na części, o których mowa

w rozdziale III niniejszej SIWZ
2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniaó wszystkie koszty związane z rea|izacją

przedmiotu zamówieni a zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oIaZ wzorem umowy

określonym w niniejszej SIWZ' j-_' .

3. Zamawiający nie przewirluje możliwoŚci zmian ceny ofertowej brutto(zmiana wynagrodzenia

dopuszczalnajesttylkowraziewystąpieniaokolicznościokreślonychw$10pkt6umowy)
4. Ceny musząbyć:podane i wyliczone wzaokrągleniu do dwoch miejsc po przecinku (zasada

zao1ąg1enia _ poniŻej 5 naIeŻy końcowkę pońinąe, powyzej i równe 5 na|eŻy zaokrągltc

w gorę).

5.CenaofertywinnabycvłyraŻonawzłotychpolskich(PLN).
6. JęŻe|i w postępowaniu złoŻona będzie oferta, ktorej wybor prowadziłby do powstania u

zamawiającego obow iązku podatkowego zgodnie z pr)epi'alni o podatku od towarów i usług'

zamawiający w celu oceny takiej ońv joti.'y dó pźedstawionej r1 niej ceny podatek od

towarów i usług, ktory miałuv ouo*iózek rozllczyć zgodnie z-tymi przepisami'.W takim

przypadku W;6;";.;' składając ofertę, jest zobligowany poinformowac Zamawlającego' Że

wybor jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego'

wskazując nazwę (rodzaj) świadczenia, które będzie prowadzic do jego powstania' oraz

wskaĄąc ich wartośÓ bez kwoty podatku'

XIII. opis kryteriów, którymi

podaniem wag Ęch kryteriów i
zamawiający będzie się kierowal przy wyborze oferty' wraz z

sposobu oceny ofert.

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorrystniejszy bilans

punktów n o irrq część zamówienia w kryteriach:

- Łączna cena ofertowa brutto" _ C;



_ Gwarancla _ G (dłuższy okres gwarancji, od minimalnego wymaganego przez

zamaw iającego 3 6 miesięcy)

2. Powyższe kryteria mają następujące znaczeniez

Sposób oceny wg wzoru
,

Cena najtańszej oferĘ

e=-------- x60Pkt

Cena badanej oferĘ

Kryterium
Waga

t%l

Liczba
punktów

Łączna cena
ofertowa
brutto

60'/, 60

Gwarancja 40"h 40

Bez wydłużonego olcesu gwarancJt-u pulrKruw

Gwarancja wydłużona o 6 miesięcy- 10 pkt

Gwarancja wydłużona o 12 miesięcy- 20 pkt

Gwarancja wydłużona o 18 miesięcy- 30 pkt

Gwarancia wydłużona o 24 miesiące i dłużej- 40 pkt

RAZEM 100'/, 100

:. - cuu.o*itu ti.zba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego

wzoru:
g=e+G

gdziez

S _ calkowita|iczba punktów'

C-punkĘuzyskanewkryterium,,Łącznacenaofertowabrutto'',
G - punkty uzyskane w kryterium ,,Gwurancja"'

4' Ocena punktowa w kryterium rrŁączna cena ofertowa brutto'' dokonana zostanie na

podstawie łącznej ceny ofertowó; Lrutto na clunq część zamówienia wskazanej przez

Wykonaw"ę * oń.ie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej'

5. ocena punktowa w kryterium ,,Gwarancja'' dokonana zostanie na podstawie wydłużonej

gwarancji(ponad minimalną-36 miesięcy) wg opisu określonego w tabeli powyżej'

6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie |iczona z dokładnością do

dwóch miejsc po przecinku. Najwył sza|icziapunktów .yq'Znaczy najkorzystnie1szą ofertę'

7 ' ZamawiĄący udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferla odpowiadać będzie wszystkim

wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, ori, * SIWZ i zostanie oceniona iako

najt<orzystniejszaw oparciu o podane kryteria wyboru'

8. JęŻelinie będzie moŻnadokonaÓ wyboru oferty najkorzystniepzej ze względu na to' że dwie.lub

więcej ofer1przedstawia taki sam bilans ..r'y i pozostĄch kryteriow oceny ofert, Zamawiający

sposród tyclrofert dokona wyboru oferty zniŻsząceną (ar1' 91 ust' 4 ustawy PZP)'

g. Zulavłiający nie przewiduje plzeprowadzęniadogrywki w formie aukcji elektronicznej'

xlv. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu

zaw ar cia umowy w sprawie zam ówienia publicznego'



1. osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sob.ą

dokumenty potwiórdzają.ó i"h ,r*o.'o*u''ie db podpisania umolvy' o ile umocowanie to nie

będziewynikaó z dokumentow zilączonych do oferty'

Ż. W przypadku wyboru oferty złożonej ptzez Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamońieni a Zamawiający móze ŻądaÓ ptzed zawarciem umowy przedstawienia

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określaó strony umowy'

cęl działania, sposób *ipóła'iuł inia, zakręS prac przewidztanych do wykonania każdęmu znich,

solidarną odpowiedzialność za wykonanLę żamówlenia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum

(obejmującego okres rea]izacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi)' wykluczenie

moŻliwości wypowiedzeniaumowy konsorcjum przezktóregokolwiek z jego człoŃów do czasu

wykonania zamowienta.

3' Zaularcierrmowy nastąpi wg wzoru Zamawia1ącego'

4. Postanowienia ustalon e wę wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

5' W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkotzystniejsza' uchyla

się od ,a-arciZ 
'..'oi^y' 

Zamawiają"y będri" mógł wybraó ofertę najkorzystniejszą spośród

pozostałych ofert, bez przeprowa dzónia ich ponownego badania i oceny chyba, Że zachodzą

przesłanki, o których mowa w art. 93 ust' 1 ustawy PZP'

xv. Wymagania doĘczą ce zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpl'eczenianaleŻytego wykonania umowy'

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treŚci zawieranej

umowy w sprawie zamówienia publicznego' ogólne warunki

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim

publicznego na takich warunkach.

umowy albo wzór umowy' jeżeli

umowę w sprawie zamówienia

Wzór umowy' stanowi Za|ączniknr 6.1 illrub 6'2 do SIWZ'

xvII. Pouczenie o Środkach ochrony prawnej'

Każdemu Wykonawcy, a takŻe innemu podmiotowi, jeŻeli ma lub miał interes w uzyskaniu

danego zamówienia"oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 'naruszęnia 
pTzez

Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w

dzia|e Vl ustawy 
'PZP jak dia posępówań poniżej kwoty okreŚlonej w przepisach

wykonawczychwydanych na podstawie art. 1l ust. 8 ustawy PZP.

Srodki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również

organizacjo- 
'*pisa.'yń na listę, o której mowa W art. I54 pkt 5 ustawy PZP '

1.

Ż.


