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I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM. DANE KONTAKTOWE
Zamawiający:
Adres:

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu
Plac Kazimierza Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg

Faks do korespondencji: 55/ 611-20-60
e-mail do korespondencji: przetargi@swiatowid.elblag.pl
Adres do korespondencji pisemnej: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu
Pl. K. Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.swiatowid.elblag.pl
Godziny urzędowania: 8.00–16.00
Numer postępowania:
Postępowanie jest oznaczone numerem NP.261.5.2017
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo
zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp lub Pzp) w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o
wartości poniżej progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwy i kody opisujące przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71.54.00.00-5
71.24.70.00-1
71.31.00.00-4
71.52.00.00-9
71.24.10.00-9

Usługi zarządzania budową
Nadzór nad robotami budowlanymi
Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
Usługi nadzoru budowlanego
Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

2. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji INŻYNIERA KONTRAKTU w ramach realizacji zadania
inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich »Światowid« w Elblągu”.
Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 20142020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-1062/16-00 projektu „Rozbudowa,
przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich »Światowid« w Elblągu” nr POIS.08.01.00-00-1062/16 w
ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Oś priorytetowa VIII Ochrona
dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20142020.
3. Zadanie inwestycyjne, o którym mowa w pkt. 2, realizowane będzie w oparciu o kompleksową dokumentację
projektową opracowaną przez firmę Pas Projekt Sp. z o.o., ul. Plantowa 5, 05-830 Nadarzyn. Wykaz
dokumentacji projektowej zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje
techniczne
wykonania
i
odbioru
robót
budowlanych
dostępne
są
pod
linkiem:
http://public.swiatowid.elblag.pl/Rozbudowa_CSE
UWAGA: zadanie inwestycyjne, o którym mowa w pkt. 1, realizowane będzie w ramach
niniejszego zamówienia wyłącznie w zakresie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”
w Elblągu. Zamówienie nie dotyczy inwestycji w zakresie Teatru im. Aleksandra Sewruka
w Elblągu.
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4. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
4.1 analizę dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. 3, i sporządzenie raportu z tej analizy pod kątem
prawidłowości tej dokumentacji; powyższe sprawdzenie należy przeprowadzić również pod kątem zgodności z
przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym w szczególności w zakresie prawidłowości
zastosowania przepisów art. 29 ust. 1-3 ustawy Pzp;
4.2 udział w komisji przetargowej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, w
tym wsparcie eksperckie Zamawiającego w zakresie: konsultacji Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ), w tym także wzoru umowy na roboty budowlane, w szczególności pod kątem celu,
jakiemu mają służyć ww. dokumenty, identyfikacji zakresu czynności w ramach zamówienia na roboty
budowlane, których wykonanie powinno nastąpić na podstawie umowy o pracę (w celu realizacji dyspozycji
art. 29 ust. 3a Pzp), udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania do SIWZ (w tym także w porozumieniu z
autorem dokumentacji projektowej), analizy i oceny ofert (w tym w szczególności kosztorysów ofertowych),
oceny konieczności uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonych przez wykonawców ofert, wskazania omyłek w
ofertach i sposobu ich poprawy, oceny zasadności i konieczności odrzucenia ofert lub wykluczenia
wykonawców, rekomendacji wyboru najkorzystniejszej oferty;
4.3 przygotowanie procesu inwestycyjnego;
4.4 zarządzanie, kierowanie i pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji zadania
inwestycyjnego;
4.5 prowadzenie rozliczeń bieżących (w trakcie realizacji inwestycji);
4.6 rozliczenie końcowe inwestycji i przygotowanie przekazania środków trwałych;
4.7 obsługę okresu gwarancyjnego wykonanych robót z tytułu gwarancji jakości i rękojmi.
5. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności przy realizacji przedmiotowego zamówienia, tj.
Kierownik Zespołu, inspektorzy nadzoru w poszczególnych branżach oraz specjalista ds. rozliczeń i przepływów
finansowych biegle posługiwały się językiem polskim. W przeciwnym wypadku Wykonawca udostępni
wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie
terminologii budowlanej we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega
obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
9. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcy i podania nazw (firm) podwykonawców.
10. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane,
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi,
zaangażowanych w usługi. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach
danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje
na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi.
11. Zamawiający informuje, że jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na
którego zasoby wykonawca powołuje się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
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podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
12. Zamawiający informuje, że jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi
nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym
mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec
tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcy.
13. Zamawiający
podwykonawców.

informuje,

że

powyższe

zasady

nie

będą

miały

zastosowania

wobec

dalszych

14. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub
części zamówienia.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Data rozpoczęcia realizacji zamówienia: data podpisania umowy
2. Data zakończenia realizacji zamówienia:
2.1 w zakresie wykonania analizy dokumentacji projektowej i sporządzenia raportu, o których mowa w Rozdziale III pkt 4.1 SIWZ – w terminie 40 dni od dnia przekazania dokumentacji projektowej przez Zamawiającego,
2.2 w zakresie zarządzania, kierowania i pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu: po podpisaniu umowy z wykonawcą robót budowlanych, w trakcie realizacji robot związanych z realizacją inwestycji - do 31.10.2019 r.,
2.3 w zakresie końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego, o którym mowa w Rozdziale III pkt 2 SIWZ i
przygotowania przekazania środków trwałych: 60 dni od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót, związanych z realizacją inwestycji,
2.4 w zakresie obsługi okresu gwarancyjnego: 60 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót.
V. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
VI. OFERTY WARIANTOWE / AUKCJA ELEKTRONICZNA
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
A. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu oraz niniejszej
SIWZ,
2. nie podlegają wykluczeniu.
B. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. W tym zakresie Zamawiający, stawiając następujące
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minimalne warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, wymaga,
aby Wykonawca wykazał, że:
1. wykonał należycie w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na
pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu (zarządzanie i nadzór inwestorski nad realizacją robót
budowlanych) w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i
telekomunikacyjnej w ramach inwestycji polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie
budynku użyteczności publicznej o kubaturze minimum 10 000 m3 brutto oraz wartości
kosztorysowej robót budowlanych co najmniej 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów
złotych) brutto.
1.1 Jako datę wykonania (tj. zakończenia) usługi zarządzania i nadzoru Zamawiający rozumie datę
wykonania (tj. zakończenia) robót budowlanych, bez obsługi okresu gwarancyjnego.
1.2 UWAGA:
• budynek użyteczności publicznej, o którym mowa w pkt. 1, należy rozumieć zgodnie z definicją
zawartą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422).
• przez specjalność sanitarną należy rozumieć specjalność instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
• przez specjalność elektryczną należy rozumieć specjalność instalacyjną w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
• przez specjalność telekomunikacyjną należy rozumieć specjalność instalacyjną w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.
2. w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tj.:
2.1 Kierownikiem Zespołu (Inżynierem-Rezydentem), który musi posiadać łącznie:
2.1.a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń,
2.1.b) co najmniej 5 lat doświadczenia jako inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjnobudowlanej,
2.1.c) doświadczenie w zakresie należytego zarządzania (w tym kierowania zespołem ludzi) co
najmniej 1 (jednym) kontraktem związanym z realizacją inwestycji dotyczącej budowy, przebudowy
lub rozbudowy kubaturowego obiektu budowlanego (budynku użyteczności publicznej) o kubaturze
każdego z nich minimum 10 000 m3 brutto,
2.2 Inspektorem nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który musi posiadać
łącznie:
2.2.a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń,
2.2.b) co najmniej 5 lat doświadczenia jako inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjnobudowlanej,
2.2.c) doświadczenie w zakresie należytego wykonania co najmniej 1 (jednej) usługi w zakresie
pełnienia funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej przy
budowie, przebudowie lub rozbudowie kubaturowego obiektu budowlanego (budynku użyteczności
publicznej) o kubaturze każdego z nich minimum 10 000 m3 brutto,
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2.3 Inspektorem nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który musi posiadać
łącznie:
2.3.a) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
2.3.b) co najmniej 5 lat doświadczenia jako inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń.
2.4 Inspektorem nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych, który musi posiadać łącznie:
2.4.a) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
2.4.b) co najmniej 5 lat doświadczenia jako inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
2.5 Inspektorem nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych, który musi posiadać łącznie:
2.5.a) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych bez ograniczeń,
2.5.b) co najmniej 5 lat doświadczenia jako inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń.
2.6 Specjalistą ds. rozliczeń i przepływów finansowych posiadającym:
2.6.a) minimum 3 lata doświadczenia w rozliczaniu inwestycji.
3. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji:
3.1 Kierownika Zespołu i Inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – w takim przypadku
osoba łącząca funkcje musi posiadać zarówno doświadczenie określone w pkt. 2.1.c, jak i w pkt. 2.2.c
powyżej,
3.2 Inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych i Inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych – w takim przypadku osoba łącząca funkcje musi posiadać zarówno uprawnienia i
doświadczenie określone w pkt. 2.4, jak i w pkt. 2.5 powyżej.
4. Zamawiający informuje, że doświadczenie osób, którymi dysponuje Wykonawca, wykazane w celu spełniania
warunku udziału należy liczyć od daty uzyskania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi
(dotyczy Kierownika Zespołu oraz inspektorów nadzoru).
5. Wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie nabytych w państwach
członkowskich UE oraz wpis do stosownej izby odbywa się po przeprowadzeniu właściwego postępowania
weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce na zasadach określonych w ustawie
z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
6. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, który nie wykaże
spełnienia powyższych warunków.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek w zakresie zdolności
technicznej lub zawodowej muszą spełniać ci członkowie konsorcjum, którzy będą faktycznie realizować tę
część zamówienia, dla których ta zdolność jest wymagana.
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8. Poleganie Wykonawcy na zasobach innego podmiotu:
8.1
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.
8.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia.
8.3 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1. pkt
13–22 i ust. 5. pkt. 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.
8.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
8.5 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 8.1, nie potwierdzają
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
8.5.a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
8.5.b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 8.1.
VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA
1.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp.
2.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę również we wskazanych poniżej okolicznościach
spośród przewidzianych w art. 24 ust. 5 Pzp (pkt 1, pkt 2, pkt 4, pkt 8), tj.:
2.1 Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku
lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978,1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba ze sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz.
615),
2.2 Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych,
2.3 Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał albo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z
zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub
zasądzenia odszkodowania,
2.4 Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z
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wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców
samodzielnie musi wykazać brak podstaw do wykluczenia.
4. Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe, podlegają wykluczeniu,
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w
niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp oraz pkt 16-20
lub ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznana krzywdę lub
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
wykonawcy. Zasady tej nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym
wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
6. Zgodnie z dyspozycją art. 22a ust. 3 Pzp Zamawiający zbada, czy wobec podmiotu udostępniającego
Wykonawcy swoje zasoby w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu nie zachodzą podstawy wykluczenia określone w ust. 1 i 2.
IX.

WYKAZ
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW,
POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

A - Oświadczenie składane wraz z ofertą
1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:
1.1 aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że Wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Wykonawca w oświadczeniach
zobowiązany jest przedstawić w szczególności informacje:
1.1.a) o tym, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o
zamówieniu i SIWZ (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ),
1.1.b) o tym, że nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt 1,
2, 4 i 8 Pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ).
1.1.1 UWAGA:
a) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Oświadczenie podpisane przez
osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy składa każdy z tych Wykonawców w zakresie
braku podstaw do wykluczenia (wg załącznika nr 4 do SIWZ) oraz ten/ci z Wykonawców, którzy
wykazują spełnianie warunku udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 3 do SIWZ).
b) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w
pkt. 1.1.
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1.2 dokumentów stanowiących dowód oddania Wykonawcy do dyspozycji zasobów podmiotu
trzeciego, na które Wykonawca powołuje się, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu (w
szczególności zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia – Zamawiający przekazuje wzór zobowiązania na załączniku nr 11 do
SIWZ).
1.2.1 dokumenty, o których mowa w pkt. 1.2 mają określać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi,
których wskazane zdolności dotyczą.
2. Oświadczenia o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu oraz w zakresie braku podstaw wykluczenia (tj.
załączniki nr 3 i 4 do SIWZ) Wykonawcy składają w formie pisemnej w oryginale.
3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1.2 Wykonawca składa w oryginale, podpisane przez osobę uprawnioną
do reprezentacji podmiotu trzeciego będącego wystawcą dokumentu.
B – oświadczenie składane przez wszystkich Wykonawców po otwarciu ofert - oświadczenie w
sprawie grupy kapitałowej
1. Stosownie do postanowień art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej Zamawiającego informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu (o której
mowa w art. 86 ust. 5 Pzp oraz Rozdziale XV pkt. 10 SIWZ), zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w
oryginale oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.
Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą,
który złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1,
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
C – oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa:
1. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości (brutto), przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przy-
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czyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
1.1 Uwaga:
a)
dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w Rozdziale
VII pkt B.1 SIWZ,
b)
przedmiot wykazanej usługi należy podać z taką szczegółowością, która umożliwi
Zamawiającemu sprawdzenie spełniania warunku określonego Rozdziale VII pkt B.1 SIWZ,
c)
wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ –
WYKAZ USŁUG,
d)
wartość (brutto) wykonanej usługi należy podać w PLN; wartości podane w walutach innych niż
wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia
wykonywania usług, podając datę i kurs,
e)
w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument
składa ten z Wykonawców, który w imieniu wszystkich wykazywać będzie spełnianie warunku
określonego w Rozdziale VII pkt B.1 SIWZ,
f)
w przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu w celu wykazania
wymaganego doświadczenia, Wykonawca w Wykazie usług podaje informacje na temat usługi
zrealizowanej przez podmiot trzeci udostępniający Wykonawcy swoje zasoby.
2. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami.
2.1 Uwaga:
a)
dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w Rozdziale
VII pkt B.2 SIWZ,
b)
w wykazie osób dla Kierownika Zespołu oraz inspektorów nadzoru poszczególnych branż należy
podać rodzaj posiadanych uprawnień, numer i datę uprawnień, określić, czy są bez ograniczeń,
c) w wykazie osób w rubryce „doświadczenie zawodowe” należy opisać:
- doświadczenie osób kierowanych do realizacji zamówienia (dot. funkcji Kierownika Zespołu i
inspektorów nadzoru) z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie spełniania
warunków określonych w Rozdziale VII pkt B.2 ppkt 2.1.c i 2.2.c SIWZ, w szczególności poprzez
podanie inwestycji, w ramach których wskazane osoby zrealizowały usługi wymagane przez
Zamawiającego na potwierdzenie posiadanego doświadczenia, kubatury obiektu oraz podmiotu, na
rzecz którego usługa była wykonywana (w przypadku Kierownika Zespołu i inspektora nadzoru w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej) oraz liczby lat doświadczenia jako inspektor nadzoru w
odpowiedniej specjalności (dla Kierownika Zespołu i wszystkich inspektorów nadzoru).
- dla specjalisty ds. rozliczeń i przepływów finansowych podać liczbę lat doświadczenia w rozliczaniu
inwestycji,
d) wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ –
WYKAZ OSÓB,
e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyżej wymieniony
dokument Wykonawcy składają wspólnie.
D - oświadczenia lub dokumenty, składane przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego, potwierdzające brak podstaw wykluczenia:
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa następujące
oświadczenia lub dokumenty:
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1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
4.1 Uwaga:
a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
b) w przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, przedmiotowy dokument należy złożyć
także w odniesieniu do tych podmiotów,
2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
2.1 Uwaga:
a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
b) w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, przedmiotowy dokument należy złożyć
także w odniesieniu do tych podmiotów,
3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3.1 Uwaga:
a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
b) w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, przedmiotowy dokument należy złożyć
także w odniesieniu do tych podmiotów,
4. UWAGA 1:
4.1 Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na
których zdolnościach polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale.
4.2 Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX SIWZ, składane są w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
4.3 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
4.4 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
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4.5 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale
IX pkt. C i D SIWZ, w przypadku:
a) wskazania przez Wykonawcę dostępności przedmiotowych oświadczeń lub dokumentów w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych –
Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty. W tym przypadku Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na
język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
b) wskazania przez Wykonawcę przedmiotowych oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w
posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez
Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1. ustawy Pzp – Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o
których mowa w art. 25. ust. 1. pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub
dokumentów, o ile są one aktualne.
5. UWAGA 2:
5.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale IX pkt. D.1, D.2 i D.3 składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
5.2 Dokumenty, o których mowa w pkt. 5.1 lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 5.1. lit. a), powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert.
E. oświadczenia lub dokumenty, składane przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego, potwierdzające spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez
Zamawiającego:
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa:
1. oświadczenie w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp
1.1 Uwaga:
a) treść wymaganego oświadczenia Zamawiający przekazuje w załączniku nr 8 do SIWZ,
b) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane
oświadczenie wykonawcy składają wspólnie.
IX.

„PROCEDURA ODWRÓCONA”

Na podstawie art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. „procedury
odwróconej”, tj. w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
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X.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

1.
W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się w języku polskim,
zgodnie z wyborem Zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca (kuriera) albo
osobiście, lub przy użyciu faksu lub środków komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej), z zastrzeżeniem
postanowień pkt. 2.
2.
Za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca albo osobiście Wykonawcy obowiązani są
składać:
2.1

ofertę, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (oryginał),

2.2 Oświadczenia wstępne (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 i 4 do SIWZ), w formie pisemnej
(oryginał),
2.3 Oświadczenia i dokumenty dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku
podstaw do wykluczenia, w formie zgodnej z postanowieniami §14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) oraz zgodnie z wezwaniem
Zamawiającego. Zamawiający uzna te dokumenty i oświadczenia za złożone w wyznaczonym terminie, jeżeli
dotrą do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu;
2.4 Pełnomocnictwo, w formie pisemnej (oryginał) lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez osoby
udzielające pełnomocnictwa;
2.5

Zobowiązanie innych podmiotów, w formie pisemnej (oryginał).

3. W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną muszą
mieć one formę skanu oryginału pisma.
4.
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy
określonym w SIWZ (tj. NP.261.5.2017).
5.
Wszelką korespondencję w postępowaniu Wykonawcy winni kierować na adres pocztowy, adres poczty
elektronicznej lub numer faksu (w zależności od rodzaju korespondencji) podanych w Rozdziale I SIWZ.
6.
Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane w formie ustnej
bezpośredniej lub drogą telefoniczną.
7.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących SIWZ.
8.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
IX.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ustawy Prawo
zamówień publicznych, tj.:
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3.1

w pieniądzu,

3.2 w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3.3

w gwarancjach bankowych,

3.4

w gwarancjach ubezpieczeniowych,

3.5 w 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. z 2014 r. poz. 1804 oraz z
2015 r. poz. 978 i 1240).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
PKO BP SA O/ELBLAG 75 1020 1752 0000 0502 0130 7479
z dopiskiem „Pełnienie funkcji INŻYNIERA KONTRAKTU w ramach realizacji zadania
„Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich »Światowid« w Elblągu”
(znak sprawy: NP.261.5.2017) - WADIUM”
5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności
winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w
formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym.
6. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu (oryginał dokumentu) należy dołączyć do składanej oferty
(zaleca się nie wpinać na trwale tego dokumentu do całości oferty) lub zdeponować w sekretariacie
Zamawiającego (pokój 31, I p.) przed upływem terminu składania ofert.
7. Z dokumentu wadialnego złożonego w formie innej niż pieniądz musi wynikać wprost bezwarunkowe i
nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium na pierwsze, pisemne
żądanie Zamawiającego, wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w
ustawie Pzp. W dokumencie tym gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia
przez beneficjenta (Zamawiającego) dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za
pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, żądania potwierdzenia przez notariusza, że
podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu Zamawiającego,
żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego lub kurierem albo przedłożenia dodatkowych
dokumentów, za wyjątkiem dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu
Zamawiającego z żądaniem zapłaty.
8. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą.
9. W przypadku wniesienia wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w formie
niepieniężnej, z treści gwarancji lub poręczenia musi wynikać, że wadium dotyczy wszystkich Wykonawców, a
nie tylko jednego, na rzecz którego dokument ten został wystawiony.
10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli Wykonawca nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób
nieprawidłowy.
11. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
12. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
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2.

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

3.

Na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż
60 dni.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.

Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

2.
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza złożenia
oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
3.
Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ofertę należy
sporządzić zgodnie z treścią formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
4.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać
wraz z tłumaczeniem na język polski.
5.
Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego
pełnomocnictwa.
6.
Do formularza oferty należy załączyć sporządzone w języku polskim, w oryginale, następujące
załączniki:
6.1

Oświadczenia Wykonawcy, zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach nr 3 i 4 do SIWZ,

6.2 Dokumenty, o których mowa w Rozdziale IX pkt A.1.2, w szczególności zobowiązanie podmiotu
trzeciego, stanowiące dowód oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ) – w przypadku Wykonawcy, który polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
6.3 Pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii uwierzytelnionej notarialnie) do działania w imieniu wykonawcy,
jeżeli oferta lub inny dokument jest podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do
reprezentowania na zewnątrz posiadające
7. Jeśli Wykonawca, składając ofertę wraz z załącznikami, zamierza zastrzec niektóre informacje w nich
zawarte, zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 3 Pzp, zobowiązany jest nie później niż w terminie ich składania
zastrzec, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.
86 ust. 4 Pzp.
8. Wszystkie oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego muszą
spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzaju
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.
z 2016 r., poz. 1126) oraz ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
9. Zaleca się, aby wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty były parafowane własnoręcznie przez
osobę/osoby podpisujące ofertę.
10. Formularz oferty wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób
zabezpieczający nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie z ofertą musi posiadać
następujące oznakowanie:
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„Pełnienie funkcji INŻYNIERA KONTRAKTU w ramach realizacji zadania „Rozbudowa,
przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich »Światowid« w Elblągu” (znak sprawy:
NP.261.5.2017).”
11. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić ofertę (poprawić, uzupełnić). Zmiana
taka może stąpić tylko poprzez złożenie Zamawiającemu oferty zmieniającej, według takich samych zasad jak
wcześniej złożona oferta, w kopercie/opakowaniu posiadającym dodatkowy dopisek „ZMIANA OFERTY” (oprócz
oznakowania jak w pkt. 10). Oferta zmieniająca wcześniej zmienioną ofertę musi jednoznacznie wskazywać,
które postanowienia wcześniej złożonej oferty zostały zmienione.
12. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać złożoną ofertę. W tym celu Wykonawca
złoży Zamawiającemu pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty, podpisane przez osobę/osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy (wraz z dołączonym aktualnym odpisem z właściwego rejestru Wykonawcy).
Zamawiający zwróci Wykonawcy jego ofertę bezpośrednio do rąk osoby upoważnionej przez Wykonawcę – za
pokwitowaniem odbioru lub prześle na adres wskazany w piśmie.
13. Zaleca się (nieobowiązkowo), aby Wykonawca wszystkie kartki oferty ponumerował i spiął, zszył lub
zbindował, za wyjątkiem ew. dokumentów zastrzeżonych przez Wykonawcę na podstawie art. 8 ust. 3 Pzp.
14. Zamawiający wymaga, aby – w związku z ustalonym sposobem komunikowania się pomiędzy stronami
postępowania – Wykonawca w formularzy ofertowym zawarł informację na temat numeru faksu oraz adresu
poczty elektronicznej, udostępnionych do komunikacji z Zamawiającym. W przypadku braku tych informacji
Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia.
XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Miejsce składania ofert
Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu
Pl. Kazimierza Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg
Pokój 31 (sekretariat), I piętro
(w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00) – osobiście, za pośrednictwem operatora
pocztowego lub kuriera.
2. Termin składania ofert: do dnia 31 lipca 2017 r. do godz. 12:00
3. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego w sposób podany w pkt. 1.
4. Zgodnie z art. 84 ust. 2 Pzp Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
5. Miejsce otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (adres jak w pkt. 1) w pok. 38
(I piętro).
6. Termin otwarcia ofert: dnia 31 lipca 2017 r. o godz. 12:30
7. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.
8. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością ich złożenia do Zamawiającego.
9. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
10. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
10.1 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
10.2 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
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10.3 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach – w
zakresie w jakim dotyczy.
XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1.
Przez cenę należy zrozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014
roku o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014 r. poz. 915 z późn. zm.).
2.
Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia zgodnie z
opisem przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności: zatrudnienia personelu niezbędnego do realizacji
umowy, ewentualnego zakwaterowania personelu, bieżące koszty funkcjonowania (w tym także dojazdu na
miejsce inwestycji), koszty ubezpieczenia OC Wykonawcy związanego z wykonaniem zamówienia.
3.
W formularzu ofertowym Wykonawca wpisuje całkowitą cenę netto za wykonanie zamówienia, wartość
podatku od towarów i usług oraz stawkę VAT (w %) zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także wynikającą
z nich (jako sumę) łączną cenę brutto za wykonanie zamówienia. Oprócz ceny za wykonanie zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest podać ceny netto (bez podatku VAT) za wykonanie poszczególnych elementów
zamówienia, z uwzględnieniem określonych przez Zamawiającego limitów procentowego udziału cen
jednostkowych w stosunku do całkowitej ceny netto, tj.:
1) za wykonanie analizy dokumentacji projektowej oraz sporządzenie raportu, o których mowa w
Rozdziale III pkt. 4.1 SIWZ, nie więcej niż 5% całości wynagrodzenia bez VAT,
2) za przygotowanie procesu inwestycyjnego, zarządzanie, kierowanie i pełnienie funkcji Inżyniera
Kontraktu w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego oraz prowadzenie rozliczeń inwestycji bieżących
(bez kosztów stałych, o których mowa w ppkt. 3 i rozliczenia końcowego, o którym mowa w ppkt. 4),
3) koszty stałe Inżyniera Kontraktu w okresie od podpisania umowy do terminu wskazanego w Rozdziale
IV pkt 2.2 SIWZ, w szczególności: koszty bieżące działania oraz koszty ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej z tytułu skutków działalności Inżyniera Kontraktu, nie więcej niż 10%
całości wynagrodzenia bez VAT,
4) za rozliczenie końcowe zadania inwestycyjnego i przygotowanie przekazania środków trwałych, o
których mowa w Rozdziale III pkt 4.6 SIWZ oraz obsługa okresu gwarancyjnego wykonanych robót z
tytułu gwarancji jakości i rękojmi, o których mowa w Rozdziale III pkt 4.7 SIWZ – nie mniej niż 3%
całości wynagrodzenia bez VAT.
4.
Zamawiający wymaga, aby całkowita cena netto (bez VAT) za wykonanie zamówienia określona w pkt.
1 oferty stanowiła sumę cen netto za wykonanie poszczególnych elementów zamówienia (zawartych w pkt. 1a
formularza ofertowego).
5.
Podanie cen za wykonanie poszczególnych elementów zamówienia w wysokości przekraczającej
zakreślone przez Zamawiającego limity procentowe udziału w całkowitej cenie netto (zgodnie z dyspozycją pkt.
3 powyżej), będzie stanowić błąd w obliczeniu ceny, a oferta zawierająca tak przedstawione ceny jednostkowe
zostanie uznana przez Zamawiającego za niezgodną z postanowieniami SIWZ. Zasada ta będzie miała
zastosowanie także w przypadku poprawienia przez Zamawiającego oczywistych omyłek rachunkowych w
ofercie zgodnie z pkt. 10 ppkt 3 poniżej – w takim przypadku po poprawieniu ceny całkowitej netto (bez VAT)
Zamawiający sprawdzi udział procentowy cen za wykonanie poszczególnych elementów zamówienia w
stosunku do poprawionej całkowitej ceny netto (bez VAT) oferty.
6.
Zamawiający nie zakreśla limitu procentowego udziału ceny jednostkowej netto za wykonanie zakresu
zamówienia, o którym mowa w pkt. 3 ppkt 2, w stosunku do całkowitej ceny netto za wykonanie zamówienia.
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Cena wykonania ww. zakresu jednostkowego stanowi różnicę całkowitej ceny netto za wykonanie zamówienia i
sumy pozostałych cen jednostkowych za wykonanie zakresów, o których mowa w pkt. 3 ppkt. 1, 3 i 4.
7.
Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza, tj. z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
8.
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego zgodnie z zasadami w nim
opisanymi, a także zasadami zawartymi w niniejszym Rozdziale SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do
wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu ofertowym, z
zastrzeżeniem pkt. 10 ppkt 4 poniżej.
9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj)
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
10. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie i
uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek, w następujący sposób:
1) w przypadku, gdy błędnie zostanie podana wartość podatku VAT – Zamawiający poprawi ofertę poprzez
przeliczenie wartości VAT z zastosowaniem podanej w ofercie stawki VAT i ceny netto, a następnie zsumuje
podaną w ofercie cenę netto i poprawioną wartość podatku VAT w celu uzyskania ostatecznej ceny brutto
oferty,
2) w przypadku, gdy cena brutto nie stanowi sumy podanej w ofercie ceny netto (bez VAT) i wartości podatku
VAT, Zamawiający uzna, że prawidłowo została podana cena netto i poprawi ofertę poprzez ponowne
zsumowanie ceny netto i wartości VAT w celu uzyskania ostatecznej ceny brutto oferty.
3) w przypadku, gdy całkowita cena netto oferty nie będzie stanowiła sumy cen jednostkowych za
poszczególne zakresy zamówienia, Zamawiający uzna, że prawidłowo podane zostały ceny jednostkowe i
dokona poprawy oferty poprzez zsumowanie podanych w ofercie cen jednostkowych w celu uzyskania ceny
netto za realizację zamówienia, a w dalszej kolejności przeliczy (zgodnie z podaną stawką VAT) cenę brutto
oferty.
4) W przypadku braku wskazania w ofercie ceny netto (bez VAT) za wykonanie zakresu, o którym mowa w pkt.
3 ppkt 2 powyżej (pkt 1a ppkt 2 formularza ofertowego), Zamawiający, uwzględniając zasady określone w pkt.
4 i 6 powyżej, Zamawiający poprawi ofertę poprzez obliczenie brakującej ceny za wykonanie ww. zakresu
jednostkowego zamówienia, jako różnicę całkowitej ceny netto oferty oraz sumy pozostałych cen
jednostkowych netto za wykonanie poszczególnych elementów zamówienia określonych w pkt. 3 ppkt. 1, 3 i 4
powyżej (pkt 1a ppkt. 1, 3, 4 formularza ofertowego).
5) w przypadku, gdy Wykonawca poda cenę oferty (łączną lub ceny jednostkowe) lub wartość podatku VAT z
dokładnością większą niż do drugiego miejsca po przecinku lub dokonał ich nieprawidłowego zaokrąglenia, to
ten sposób zostanie uznany za oczywistą omyłkę rachunkową. Zamawiający w takim przypadku dokona
przeliczenia podanych w ofercie cen do dwóch miejsc po przecinku, stosując następującą zasadę: podane w
ofercie kwoty zostaną zaokrąglone do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza zostaną
pominięte, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zostaną zaokrąglone do 1 grosza.
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XVII. INFORMACJA O WALUTACH OBCYCH I ZALICZKACH
1. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą nastąpi w złotych polskich (PLN).
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej
oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej
cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
2. Kryteria wyboru oferty i ich wagi:
1) Cena brutto oferty (C) – waga kryterium: 60%
2) Czas stawiennictwa (S) - waga kryterium: 40%
3. Sposób oceny oferty:
Zamawiający przyzna ofercie punkty we wszystkich kryteriach oceny ofert w łącznej liczbie zgodnej ze wzorem:
L = (C) x 60% + (S) x 40%
gdzie:
L – łączna liczba punktów przyznana ofercie
(C) – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena brutto”
(S) – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „Czas stawiennictwa”
3.1

Kryterium „Cena brutto” (C):

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, otrzyma 100 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio
mniej punktów wg wzoru:

najniższa cena brutto
(C) = ------------------------------------------ x 100 pkt.
cena brutto badanej oferty
Otrzymana punktacja przeliczona zostanie zgodnie z wagą kryterium (60%).
3.2

Kryterium „Czas stawiennictwa” (CS):

W kryterium „Czas stawiennictwa” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów, które następnie
przeliczone zostaną zgodnie z wagą kryterium (40%).
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3.2.1 Wykonawca, który zaoferuje stawiennictwo Kierownika Zespołu i inspektorów nadzoru na terenie budowy
lub w siedzibie Zamawiającego przy Pl. K. Jagiellończyka 1 w Elblągu, lub w innym wyznaczonym przez
Zamawiającego miejscu na terenie Elbląga, po wezwaniu przez Zamawiającego, licząc od wezwania
Zamawiającego w terminie do:
a) 6 godzin otrzyma 0 pkt,
b) 5 godzin otrzyma 20 pkt,
c) 4 godzin otrzyma 40 pkt,
d) 3 godzin otrzyma 60 pkt,
e) 2 godzin otrzyma 80 pkt,
f) 1 godziny otrzyma 100 pkt.
3.2.2 6 godzin to maksymalny dopuszczalny przez Zamawiającego czas, w jakim Kierownik Zespołu i
inspektorzy nadzoru mają stawić się na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego przy Pl. K.
Jagiellończyka 1 w Elblągu, lub w innym wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu na terenie Elbląga po
wezwaniu przez Zamawiającego, licząc od wezwania Zamawiającego.
3.2.3 W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi w formularzu oferty niewypełnione miejsce, Zamawiający uzna,
że Wykonawca nie deklaruje krótszego niż wymagany w SIWZ czasu stawiennictwa, a osoby pełniące funkcje
Kierownika Zespołu i inspektorów nadzoru stawią się na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego przy Pl.
K. Jagiellończyka 1 w Elblągu, lub w innym wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu na terenie Elbląga po
wezwaniu przez Zamawiającego w maksymalnym dopuszczalnym przez Zamawiającego czasie, który wynosi 6
godzin, licząc od wezwania Zamawiającego.
3.2.4 W przypadku, gdy Wykonawca w wolne miejsce w formularzu ofertowym wpisze liczbę wyższą niż 6,
Zamawiający uzna, że treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ.
3.2.5 Zamawiający punkty w przedmiotowym kryterium przyzna na podstawie oświadczenia zawartego w
formularzu oferty.
XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1.
Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zgodnie z przepisami ustawy Pzp. Zawiadomienie to
zostanie przesłane faksem lub drogą elektroniczną.
2.
Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze umowę o wykonanie zamówienia w terminie
określonym w art. 94 Pzp.
3.
Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy w sposób
podany w ust. 1.
4.
Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający
może zażądać przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej ich współpracę w zakresie
obejmującym wykonanie zamówienia Zamawiającego. Z treści powyższej umowy powinno w szczególności
wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa i podział obowiązków Wykonawców w wykonaniu
przedmiotu zamówienia.
5.
Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do
wpisania do treści umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę
przy podpisaniu umowy, dane kontaktowe, nr rachunku itp.
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XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w 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.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym
i zwraca z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:
PKO BP SA O/ELBLAG 75 1020 1752 0000 0502 0130 7479
(w tytule przelewu należy wskazać tytuł: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy” i nr postępowania
NP.261.5.2017)
5. Dokument gwarancji lub poręczenia musi zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/
poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty zabezpieczenia na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego,
wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia i zawierające oświadczenie o niespełnieniu przez Wykonawcę
zobowiązań wobec Zamawiającego, wynikających z zawartej umowy. W dokumencie tym gwarant/poręczyciel
nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta (Zamawiającego) dodatkowych
warunków (np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek
Zamawiającego, żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób
umocowanych do występowania w imieniu Zamawiającego, żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu
poleconego lub kurierem albo przedłożenia dodatkowych dokumentów, za wyjątkiem dokumentu
potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu Zamawiającego z żądaniem zapłaty.
6. Przedstawiona przez Wykonawcę gwarancja lub poręczenie nie może zawierać żadnych postanowień, na
mocy których gwarant/poręczyciel byłby uprawniony do merytorycznego badania zasadności żądania wypłaty.
7. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w sekretariacie Centrum Spotkań
Europejskich „Światowid” w Elblągu (pok. 31, I p). Wykonawca składa oryginał dokumentu.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w
art. 151 ustawy Pzp.
9. Pozostałe informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawiera wzór umowy –
załącznik nr 10 do SIWZ.
10. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie może zostać przekazane
na poczet kar umownych lub odszkodowania.
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XXI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY
ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM
UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
1.
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.
2. Złożenie przez Wykonawcę oferty jest równoznaczne z akceptacją wzoru umowy oraz zobowiązaniem do
zawarcia umowy na warunkach w niej określonych.
3. Wzór umowy zostanie uzupełniony o niezbędne informacje dotyczące w szczególności Wykonawcy oraz
wartości umowy.
4. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 144 ust.
1. pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10
do SIWZ.
6. Zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w
art. 142 ust. 5 ustawy Pzp (tj. zmiany stawki podatku od towarów i usług, zmiany wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne) określone zostały we wzorze umowy (załącznik nr 10 do SIWZ).
XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM
1.
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy
Pzp („Środki ochrony prawnej”), jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia
środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
XXIII. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający nie określa w SIWZ dodatkowych wymogów dotyczących zachowania poufnego charakteru
informacji przekazanych Wykonawcy w toku postępowania, innych niż wynikające z bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa.
2. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Przywołane w SIWZ załączniki stanowią jej integralną część. Zamawiający udostępnia Wykonawcom
załączniki (wzory formularzy i oświadczeń) w wersji edytowalnej, na swojej stronie internetowej.
XXIV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ
Załącznik nr 1 – Wykaz dokumentacji projektowej
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunku udziału w postępowaniu (wzór)
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Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia (wzór)
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór)
Załącznik nr 6 – Wykaz usług
Załącznik nr 7 – Wykaz osób
Załącznik nr 8 – Oświadczenie w zakresie spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez
Zamawiającego
Załącznik nr 9 – Formularz oferty
Załącznik nr 10 - Umowa o udzielenie zamówienia publicznego (wzór)
Załącznik nr 11 – Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia.
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