Aquadrom Sp. z o.o.
ul. Kłodnicka 95 A
41-706 Ruda Śląska
woj. Śląskie
Regon: 240309504,
NIP: 6412369031
e-mail: biuro@aquadrom.pl
tel.: 32 797 36 20
www.aquadrom.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(dalej również: „SIWZ”)
dla zamówienia o nazwie:

Budowa zewnętrznej sauny dla Aquadrom Sp. z o.o.
Znak sprawy: ZP11/2019

Zatwierdzona przez:
Prezes Zarządu
/-/ Marta Malik

Ruda Śląska, dnia 21 sierpnia 2019 r.

Znak sprawy: ZP11/2019
„Budowa zewnętrznej sauny dla Aquadrom Sp. z o.o.”

Rozdział I
Zamawiający
Aquadrom Sp. z o.o.
z siedzibą:
ul. Kłodnicka 95 A
41-706 Ruda Śląska
Strona internetowa: www.aquadrom.pl
E-mail: biuro@aquadrom.pl
tel.: 32 797 36 20
Rozdział II
Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zmówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2019 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”.
2. Zamawiający korzysta z tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa ustawy.
3. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy.
4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy ustawy.
Rozdział III
Opis przedmiotu zamówienia
Nazwa przedmiotu zamówienia: Budowa zewnętrznej sauny dla Aquadrom Sp. z o.o.
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na budowie sauny zewnętrznej w
obrębie istniejącego kompleksu rekreacyjno-saunowego AQUADROM.
Inwestycja zakłada rozbiórkę istniejącej nieczynnej drewnianej parterowej sauny zewnętrznej "Rudzka
Bania" i wykonanie nowej parterowej murowanej sauny zewnętrznej w miejscu poprzedniej.
Ze względu na zwiększone gabaryty nowej sauny konieczna jest rozbiórka elementów małej architektury
ogrodowej i instalacji wewnętrznych prowadzonych w terenie w obrębie ogrodu saunowego (w tym
elementów oświetlenia), takich jak:
- rozbiórka istniejącego stanowiska schładzania „wiadra bosmana” mocowanego do drewnianych słupów
osadzonych na murowanym postumencie wraz z demontażem istniejącej kratki kanalizacyjnej i
fragmentu instalacji wodociągowej;
- demontaż oprawy ozdobnej oświetleniowej mocowanej w gruncie;
- zmiany w zakresie utwardzeń i ścieżek ogrodu saunowego.
Do budynku sauny należy doprowadzić instalacje: elektryczną oraz wod-kan z uwzględnieniem, że
zasilanie budynku w wodę zimną będzie odcinane w miesiącach zimowych.
Z budynku należy odprowadzić ścieki deszczowe do istniejącej kanalizacji wewnętrznej deszczowej
Aquadromu.
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Przedmiot zamówienia obejmuje również zagospodarowanie terenu przyległego do sauny, w tym m.in.:
wykonanie nowej strefy schładzania – strefy natrysków otwartych letnich z zimną wodą (w ramach małej
architektury ogrodu saunowego) wraz z zapewnieniem zasilania w zimną wodę i zapewnieniem odbioru
ścieków sanitarnych.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do budowy zewnętrznej
sauny dla Aquadrom Sp. z o.o., a w szczególności do:
a) wykonania rozbiórek,
b) zapewnienia Kierownika Budowy,
c) wykonania budowy, montażu i wykończenia zewnętrznej sauny wraz z koniecznymi
instalacjami,
d) wykonania instalacji,
e) zapewnienia koordynacji między wszystkimi branżami na etapie wykonawstwa,
f) uzyskania wszelkich ostatecznych zezwoleń, decyzji, uzgodnień oraz opinii wymaganych przez
prawo i poniesienie kosztów ich uzyskania,
g) sporządzenie Dokumentacji Powykonawczej,
h) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla obiektu budowlanego (o ile jest
wymagane) lub zgłoszenie zakończenia robót (o ile jest wymagane).
Zamówienie należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlanych, warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę oraz innych
niezbędnych decyzjach administracyjnych, dokumentach, przestrzegając zasad właściwej sztuki i praktyki
budowlanej oraz zaleceń Zamawiającego a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym
prawa miejscowego.
Realizacja przedmiotu zamówienia winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, a w
szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późn. zm.)
wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie określone
w SIWZ oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.
Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w aktach wykonawczych wydanych
na podstawie art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późn.
zm.).
2. Równoważność
1)
Tam, gdzie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, załącznikach, umowie, dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót został wskazany znak towarowy
(marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło
wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych
odniesień, o których mowa w art. 30 ust. pkt 2 lub ust. 3 Pzp, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3
Pzp dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp zaoferowanie rozwiązań
„równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne
pod względem:
a)

gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów
składowych),

b)

charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

c)

charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),

3

Znak sprawy: ZP11/2019
„Budowa zewnętrznej sauny dla Aquadrom Sp. z o.o.”

d)

parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane
hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),

e)

parametrów bezpieczeństwa użytkowania,

f)

standardów emisyjnych.

2)

Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do
wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub
certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w
przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie.

3)

Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej mowa jest
o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub
normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub
dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Pzp.

4)

W przypadku zastosowania materiału równoważnego Wykonawca, przed jego wbudowaniem,
przedłoży Zamawiającemu do akceptacji karty techniczne materiałów, w których opisane są
parametry techniczne przytoczone powyżej, na minimum 10 dni roboczych przed wbudowaniem.
Nie przedłożenie kart technicznych materiałów równoważnych jest równoznaczne z tym, że
Wykonawca zastosuje materiały zastosowane w projekcie budowlano-wykonawczym.

5)

Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedłoży ich wzory, karty techniczne do akceptacji
Zamawiającemu potwierdzającej zgodność parametrów technicznych z projektem budowlanowykonawczym.

3. Dostępność
Mając na uwadze zakres wykonywanych robót Zamawiający, tam gdzie wymaga tego przedmiot
zamówienia, uwzględnił w dokumentacji projektowej wymagania zawarte w art. 29 ust. 5 Pzp, tj.
dotyczące dostępności wszystkich użytkowników, a w szczególności osób niepełnosprawnych.
4. Wymagania w zakresie art. 29 ust. 3a ustawy
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę pracowników budowlanych wykonujących roboty budowlane.
2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty, o których mowa w pkt 1
powyżej w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia wyżej wymienionych wymogów i
dokonania ich oceny;
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów;
c) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania Robót.
3) W celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub podwykonawcę osób, wykonujących roboty, o których mowa w pkt 1 powyżej na
każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu
dokumenty określone we wzorze umowy.
4) Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności wskazane w pkt 1 powyżej. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawca lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w
pkt 1 powyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty kary umownej
określonej we wzorze umowy.
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5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa przez Wykonawcę lub
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
5. Ubezpieczenie

Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zamówienia musi posiadać aktualne polisy ubezpieczeniowe:
a) od ryzyka śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku działania lub zaniechania
Wykonawcy i osób upoważnionych do przebywania na Placu Budowy.
b) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności – na sumę
ubezpieczenia w kwocie 500.000,00 złotych.
6. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Roboty budowlane

45000000-7

Przygotowanie terenu pod budowę

45100000-8

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
4520000-9
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45400000-1

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45300000-0

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111291-4

Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112700-2

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45310000-3

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45330000-9

Szczegółowy przedmiot zamówienia został określony w:
1)

dokumentacji projektowej

2)

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

3)

przedmiarach robót

4)

dokumentacji fotograficznej

5)

sprawozdaniu z badań geotechnicznych

6)

pozwoleniu na budowę nr 487-19 z dnia 24.07.2019 r.

Rozdział IV
Informacja na temat możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
Oferty nie zawierające pełnego zakresu opisu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
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Rozdział V
Termin realizacji zamówienia, okres gwarancji
1.

Zamówienie należy realizować w terminie 21 tygodni od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem,
że wykonanie robót budowlanych i opracowanie Dokumentacji Powykonawczej należy zrealizować
w terminie do 18 tygodni od daty podpisania umowy.

2.

Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji, który będzie
punktowany w kryterium oceny ofert wynosi 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez
wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, Zamawiający przyjmie do oceny 60
miesięcy, natomiast w umowie zawartej z Wykonawcą okres gwarancji będzie zgodny z ofertą.
Rozdział VI
Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. Nie podlegają wykluczeniu;
1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2.

Podstawy wykluczenia.

2.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa
w art. 24, ust.1 pkt 12-23 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia).
2.2. Zamawiający również wykluczy z postępowania Wykonawcę w następujących przypadkach
(fakultatywne przesłanki wykluczenia, przewidziane w art. 24, ust. 5, pkt 1 ustawy):
2.2.1. W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015r. poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366, ust. 1 ustawy dnia 28 lutego 2003r. Prawo
upadłościowe (Dz.U. z 2015r. poz. 233 z późn. zm.);
3. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 ust. 1b
ustawy.
3.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z
odrębnych przepisów.
Zamawiający nie precyzuje w zakresie tego warunku żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3.2. Zdolność techniczna i zawodowa.
3.2.1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, a
jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie i prawidłowo ukończył co
najmniej 2 inwestycje polegające na wykonaniu sauny o kubaturze nie mniejszej niż 40m3 każda;
3.2.2. Wykonawca musi dysponować osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia:
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Kierownik robót – co najmniej 1 osoba o następujących kwalifikacjach: uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie
odpowiednim do przedmiotu zamówienia,
Kierownik robót elektrycznych – co najmniej 1 osoba o następujących kwalifikacjach:
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie odpowiednim do
przedmiotu zamówienia,
Kierownik robót sanitarnych – co najmniej 1 osoba o następujących kwalifikacjach: uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie
odpowiednim do przedmiotu zamówienia.
Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą Prawo budowlane oraz
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1278); dopuszcza się także
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane - samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą
również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia
15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie
usług transgranicznych”).
Wymienione powyżej osoby winny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza
zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka
polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem
Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją
przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez
Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres
przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu
zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych.
3.3.Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie precyzuje w zakresie tego warunku żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3.4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Rozdział VII
Poleganie na zasobach innych podmiotów
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji ekonomicznej, lub finansowej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach i sytuacji innych podmiotów musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów (dołączając do oferty) do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
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3. Zamawiający ocenia czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 ustawy (wybrane
przez Zamawiającego fakultatywne podstawy wykluczenia).
4. Ze zobowiązania, o którym mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału powinno wynikać
w szczególności:
4.1. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
4.2. Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia;
4.3. Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
4.4. 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.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli te podmioty zrealizują roboty
budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów za szkodę poniesioną przez
Zamawiającego powstałą na skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów winy nie ponosi.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o
którym mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów powody do wykluczenia, Zamawiający
żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
7.1. Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
7.2. Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 1 niniejszego
rozdziału.
Rozdział VIII
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia do oferty
należy dołączyć aktualne na dzień składnia ofert Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ.
2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć aktualne
na dzień składania ofert Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ.
3. Oświadczenia wskazane w pkt 1 i 2 stanowią wstępne potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. Wykonawca wraz z ofertą składa zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 2 rozdziału
VII SIWZ w przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.
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5. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, w terminie
3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia
ofert tj. informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze
złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Uwaga 1: Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa a art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ w pierwszej
fazie ofertowania Wykonawca nie zna uczestników postępowania, a co za tym idzie nie wie w
stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie.
Oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu.
6. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wezwany do złożenia
następujących oświadczeń i dokumentów, aktualnych na dzień ich złożenia:
a. Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24, ust. 5 pkt 1 ustawy;
Uwaga 2: W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców, oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Uwaga 3: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku podstaw ich wykluczenia składa dokumenty dotyczące tych podmiotów.
Uwaga 4: Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie mógł na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub
kryteria selekcji, a jeżeli będą zachodzić uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów, zgodnie z art. 26, ust. 2f ustawy.
7. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie wezwany w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów, aktualnych na
dzień złożenia:
1) W celu wykazania spełnienia warunku z pkt 3.2.1. rozdziału VI SIWZ – wykaz robót budowlanych
wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem rodzaju, dat
wykonania i podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o
tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone;
Uwaga 5: Dowodami, o których mowa w pkt 1) są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
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Uwaga 6: W przypadku użycia w dokumentach złożonych przez Wykonawcę w celu wykazania
spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie
średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
2) W celu wykazania spełnienia warunku z pkt 3.2.2. rozdziału VI SIWZ – wykaz osób, skierowanych
przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Uwaga 7: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa dokumenty dotyczące tych podmiotów, w
zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby.
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentów określonych w pkt 6.a. niniejszego rozdziału SIWZ składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
a. Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
b. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7 powyżej, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 7.1. stosuje się odpowiednio.
9. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale składa się w oryginalne lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje
odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach i sytuacji Wykonawca polega, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
10. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub elektronicznej.
11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w SIWZ, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
13. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w niniejszym rozdziale SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli dokumenty lub oświadczenia wskazane
przez Wykonawcę a pobrane samodzielnie przez Zamawiającego będą sporządzone w języku obcym, to
w takim przypadku Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
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Rozdział IX
Procedura sanacyjna – samooczyszczenie
1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24
ust. 5 (podstawy fakultatywne wskazane przez Zamawiającego) może przedstawić dowody na to, że
podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności w szczególności udowodnić
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się,
jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
2. W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia” Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z
ofertą stosownego oświadczenia oraz złożenia dowodów zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy uzna za wystarczające przedstawione przez Wykonawcę dowody.
Rozdział X
Podwykonawcy
1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda
wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom
i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (o ile są znane).
2.

Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1) ustawy.

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca,
o ile są znane, podał nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do
kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o
wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza
powierzyć realizację przedmiotu zamówienia.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
się powoływał na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany
podwykonawca, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
Rozdział XI
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
wykonawcami
1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- w sprawach proceduralnych: Małgorzata Kołtun malgorzata.koltun@aquadrom.pl
- w sprawach merytorycznych: Marceli Zawadzki marceli.zawadzki@aquadrom.pl
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2. Oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo
pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca na adres Zamawiającego wskazany w rozdziale I SIWZ
lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną na adresy wskazane w ust.1.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje
drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4.

Wyjaśnianie treści SIWZ
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak
nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
terminie składania wniosku, o którym mowa w pkt 1) lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w ust.1).
4) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli
specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

5. Zmiany w treści SIWZ
1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie
wszystkim Wykonawcom, którym przekazał niniejszą SIWZ oraz zamieści zmianę na stronie
internetowej, na której udostępniana jest specyfikacja.
2) Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający
przekaże Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych
informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania.
3) Jeżeli w wyniku zmian treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin
składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano niniejszą SIWZ oraz
zamieści tę informację na stronie internetowej na której udostępniana jest specyfikacja. Przepis
art. 38 ust. 4a ustawy stosuje się odpowiednio.
Rozdział XII
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, o których mowa
w art. 45 ust. 6 ustawy:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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e) 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.
4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 – 5 ustawy musi wynikać
bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do
zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji, w sytuacjach, o których mowa w art. 46
ust. 4a i 5 ustawy.
5. Z wniesionego wadium w pieniądzu, w tym także z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art.
45 ust. 6 pkt 2 – 5 ustawy musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Budowa zewnętrznej sauny dla
Aquadrom Sp. z o.o. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, a wadium wnoszone w
pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 04 1130 1091 0003 9127 5520
0002. W postępowaniu terminem składania ofert jest dzień 05.09.2019r., godz. 12.00 i wniesienie
wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne,
jeżeli uznanie tego rachunku bankowego kwotą wadium (wpływ pieniędzy na rachunek bankowy) nastąpi
przed upływem terminu składania ofert.
6. Wniesienie wadium w formach innych niż w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli ustanowienie wadium
w drodze czynności prawnej nastąpi przed upływem terminu składania ofert.
7. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5
ustawy [poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.
Dz. U. z 2016, poz. 359)] Wykonawca składa przed upływem terminu składania ofert w budynku siedziby
Zamawiającego. Wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia dokumentu potwierdzającego wniesienie
wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 – 5 ustawy zawierające informację o terminie
złożenia tych dokumentów.
8. Wadium może wnieść osoba trzecia.
9. Zamawiający zwraca wadium wedle zasad przewidzianych w art. 46 ustawy.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących
po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
2) Wykonawca, którego Oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w Ofercie;
3) Wykonawca, którego Oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy;
4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
Rozdział XIII
Termin związania ofertą
1. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni.
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2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z dniem upływu terminu składania ofert.
Rozdział XIV
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej na wzorze Formularza oferty -Załącznik
nr 1 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
1) Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego czy wybór jego oferty prowadzić będzie
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując
wartość bez kwoty podatku.
2) Wykonawca, który zamierza wykonać zamówienie przy udziale podwykonawcy wskazuje w
ofercie część zamówienia jaką będzie w jego imieniu wykonywać podwykonawca oraz podaje
nazwę podwykonawcy (o ile jest znana). W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać
zamówienia przy udziale podwykonawców należy wpisać w odpowiednim punkcie oferty „nie
dotyczy”. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony Zamawiający uzna, że zamówienie
zostanie wykonane własnymi siłami tj. bez udziału podwykonawców.
3) Z uwagi na obowiązek sprawozdawczy Zamawiającego należy wypełnić odpowiedni punkt oferty
dotyczący statusu przedsiębiorcy.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
3. Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego,
określone w SIWZ.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty
przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną).
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; powyższe nie dotyczy
spółki cywilnej o ile upoważnienie lub pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki wynika
z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo;
powyższe nie dotyczy spółki cywilnej o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w
imieniu spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą
ofertę.
3) Oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika).
5. Ofertę sporządza się w języku polskim w sposób staranny, czytelny i trwały.
1) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
2) Oferta oraz załączniki stanowiące oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/y
upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
3) Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania za zgodność z
oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z
dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
4) Stwierdzone przez Wykonawcę w ofercie błędy - przed jej złożeniem - poprawia się przez
skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu,
oraz podpisanie poprawki przez osobę/y upoważnioną/e i zamieszczenie daty dokonania
poprawki.
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6. Zaleca się, aby Wykonawca zszył, zbindował lub w inny sposób trwale złączył ofertę oraz ponumerował
jej strony.
7. Z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy, wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
ponosi wykonawca.
8. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach:
8.1. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana zgodnie z poniższym opisem:
Aquadrom Sp. z o.o.
ul. Kłodnicka 95 A
41-706 Ruda Śląska
Oferta do przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa zewnętrznej sauny dla Aquadrom Sp. z o.o.”
Nie otwierać przed 5 września 2019 r. godz. 12:30
8.2. Koperta wewnętrzna winna być oznaczona jak wyżej oraz dodatkowo nazwą i adresem lub pieczątką
Wykonawcy.
9. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
9.1. W przypadku wycofania lub zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę
wycofuje lub zmienia. Oświadczenie o wycofaniu lub zmianie oferty, Wykonawca zamieszcza w sposób
opisany w pkt 8 powyżej, z zastrzeżeniem, ze koperta zewnętrzna w przypadku zmiany oferty będzie
oznaczona dodatkowo „ZMIANA”, a w przypadku wycofania oferty „WYCOFANIE”.
9.2. Pisemne oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty musi zawierać nazwę, adres Wykonawcy, treść
oświadczenia Wykonawcy o zmianie lub wycofaniu treści oferty, podpis Wykonawcy bądź uprawnionego
do reprezentowania Wykonawcy podmiotu.
10. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca
nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. W takim przypadku wykonawca
oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”.
Rozdział XV
Miejsce oraz termin składania, otwarcia i oceny ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Aquadrom Sp. Z o.o., ul. Kłodnicka 95 A, 41-706
Ruda Śląska – sekretariat.
2. Termin składania ofert: 05.09.2019 roku, godzina 12.00
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.09.2019 roku, godzina 12:30 w siedzibie Zamawiającego tj.
Aquadrom Sp. Z o.o., ul. Kłodnicka 95 A, 41-706 Ruda Śląska.
4. W przypadku otrzymania oferty po wyznaczonym terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę.
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5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w
terminie, cenę, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
Rozdział XVI
Opis sposobu obliczania ceny
1. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową.
2. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy w sporządzeniu oferty i wyliczeniu ceny ryczałtowej.
Wykonawca powinien sprawdzić przedmiary z dokumentacją projektową na etapie
przygotowywania oferty i wycenić wszystkie prace określone w dokumentacji, w tym na rysunkach
projektowych. W przypadku wykrycia na etapie przygotowywania oferty niezgodności pomiędzy
dokumentacją, a przedmiarami, Wykonawca powinien zwrócić się na piśmie / drogą elektroniczną
do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie. Wykonawca powinien uwzględnić odpowiedzi
Zamawiającego i odpowiednio je wycenić.
W przypadku, gdy Wykonawca nie uwzględni odpowiedzi Zamawiającego, ponosi ryzyko takiego
działania i będzie zobowiązany do wykonania wszystkich prac wynikających z odpowiedzi w ramach
ceny ryczałtowej.
3.

Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem obejmującym wszystkie świadczenia konieczne
do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z umową, przepisami techniczno-budowlanymi,
zasadami wiedzy technicznej oraz zapewniające terminowe wykonanie zamówienia.

4.

W formularzu oferty należy podać cenę netto, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto za
wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

5.

Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 3 dni od daty podpisania umowy do złożenia
harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzględniającego podział ceny ryczałtowej za
wykonanie całości przedmiotu zamówienia na poszczególne etapy wskazane we wzorze umowy.

6.

Ceny w ofercie muszą być wyrażone w złotych polskich(PLN), z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.

7.

Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich. Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo i
słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

8. Płatności za wykonane roboty budowlane będą realizowane na podstawie faktur wystawionych przez
Wykonawcę na podstawie protokołów odbioru częściowego robót w następujących
wysokościach:
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a) 5 % wynagrodzenia za etap I – Rozbiórkę
b) 5 % wynagrodzenia za etap II - Roboty ziemne
c) 25 % wynagrodzenia za etap III - Postawienie konstrukcji budynku
d) 25 % za etap IV - Prace związane z wykończeniem sauny wewnętrznej
e) 40 % za etap V- Roboty związane z zagospodarowaniem terenu z wykonaniem strefy schładzania
i roboty instalacyjne zewnętrzne wraz z uporządkowaniem terenu oraz protokolarnym odbiorem
całości robót
Rozdział XVII
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
1.1. Cena brutto: 90 punktów
1.2. Gwarancja jakości: 10 punktów
2. Sposób obliczenia punktów w kryterium: Cena brutto – waga 90 punktów

najniższa oferowana cena
(Kc) Ilość pkt przyznana danej ofercie = ----------------------------------------- x 90
w kryterium ceny
badana cena
Maksymalną ilość punktów – 90 – otrzyma oferta z najniższą oferowaną ceną brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia. Punktacja będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Sposób obliczenia punktów w kryterium: Gwarancja jakości - waga 10 punktów
Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy, a maksymalny 60 miesięcy.
W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje okres gwarancji jakości dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający
w zakresie punktacji traktował będzie go jako okres maksymalny, tj. 60 miesięcy. Umowa natomiast
zostanie zawarta z uwzględnieniem okresu wskazanego w ofercie. W przypadku gdy Wykonawca poda
termin krótszy niż 36 miesięcy, Zamawiający odrzuci taką ofertę jako niezgodną z SIWZ.
Zamawiający przyzna punkty w kryterium: Gwarancja jakości wg następującej punktacji:
Termin gwarancji jakości na przedmiot zamówienia
36 miesięcy
48 miesięcy
60 miesięcy

Liczba punktów
0
5
10

4. Łączna ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczona według wzoru:
K = Kc + Kg
gdzie:
K – łączna ilość punktów uzyskana przez Wykonawcę;
Kc – punkty uzyskane w kryterium ceny brutto;
Kg – punkty uzyskane w kryterium gwarancji jakości.
5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybiera ofertę z najniższą ceną.
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6. 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 wartość bez kwoty podatku.
Rozdział XVIII
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana Wykonawcom na zasadach i w zakresie, o którym
mowa w art. 92 ust. 1 ustawy.
2. Umowa zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego z uwzględnieniem
art. 94 ustawy.
3. W celu zawarcia umowy Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą składa:
3.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopię umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
3.2. Kopie dokumentów potwierdzających, że osoby biorące udział w realizacji zamówienia posiadają
wymagane uprawnienia budowlane w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, potwierdzone
odpowiednimi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
lub odpowiadające wymaganym uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów.
3.3. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3.4. Dokumenty poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę potwierdzające, że
Wykonawca posiada ubezpieczenia zgodne z wymaganiami określonymi w SWIZ i wzorze umowy.
3.5. Pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik i jeżeli pełnomocnictwo nie wynika z
dokumentów załączonych do oferty.
4. W terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć
Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu objętego
przedmiotem umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi określać szczegółowe terminy realizacji
poszczególnych robót (czynności) w ujęciu tygodniowym oraz musi być sporządzony z uwzględnieniem
zapisów § 15 ust. 1 wzoru umowy.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez ponownego badania i
oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1
ustawy.
Przez uchylanie się od zawarcia umowy Zamawiający rozumie dwukrotne niestawienie się w czasie i
miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu zawarcia umowy.
Rozdział XIX
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zamawiający żąda wniesienia odrębnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
10 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem
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umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego.
Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego
będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków
pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem
umowy w sprawie zamówienia publicznego).
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach (art. 148 ust. 1 ustawy):
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) 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 2007 r. Nr 42, poz.
275).
4. Z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 3 (art. 148 ust. 1
ustawy) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego wymaganej przez Zamawiającego kwoty
zabezpieczenia, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia
publicznego przez Wykonawcę (zobowiązanego).
5. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 3 powyżej musi wynikać, że kwota pozostawiona
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości wymaganego zabezpieczenia.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:
a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub
jednostkę samorządu terytorialnego,
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów.
7. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, o których mowa w pkt 3 powyżej. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
9. Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, musi
wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego
na: Budowa zewnętrznej sauny dla Aquadrom Sp. z o.o.
Rozdział XX
Warunki dotyczące umowy
1. Wzór umowy określający warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego, zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.
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2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umownych w
przypadkach określonych w § 19 wzoru umowy.
Rozdział XXI
Informacja na temat przewidywanego zamówienia polegającego na powtórzeniu
podobnych robót budowlanych
Zamawiający nie przewiduje możliwośi udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
Ustawy.
Rozdział XXII
Pouczenie o środkach ochrony prawnej
1. Informacje ogólne.
1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5
ustawy Pzp.
2. Odwołanie.
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający
jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym w następujących terminach:
a) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie
drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ odwołanie wnosi się w
terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;
c) wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
d) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
odwołanie wnosi się w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
e) jeżeli Zamawiający nie opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia odwołanie wnosi się w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy.
Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w Dziale VI ustawy.
3. Skarga do sądu.
1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu.
2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właciwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem
Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu
ustawy Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
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Rozdział XXIII
Postanowienia dodatkowe
1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że:
1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aquadrom Sp. z o.o., ul. Kłodnicka 95 A, 41-

706 Ruda Śląska;

2.inspektorem ochrony danych osobowych w Aquadrom sp. z o.o. jest: Barbara Ciemała

e-mail: barbaraciemala@audit4you.pl
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa zewnętrznej sauny
dla Aquadrom Sp. z o.o.” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6.obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
7.w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8.posiada Pani/Pan:
a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
c)(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.)
d)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
e)(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.)
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
1.nie przysługuje Pani/Panu:
a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia o
których mowa w art. 36 ust.2 pkt.10 ustawy.
9. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy.
10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Rozdział XXIV
Załączniki
Załączniki stanowiące integralną część SIWZ.
1. Formularz oferty – załącznik nr 1;
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2;
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3;
4. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 4;
5. Wykaz wykonanych robót – załącznik nr 5;
6. Wykaz osób – załącznik nr 6;
7. Wzór umowy – załącznik nr 7;
8. Dokumentacja projektowa – załącznik nr 8;
9. Przedmiary robót – załącznik nr 9;
10.Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 10;
11.Dokumentacja fotograficzna – załącznik nr 11;
12.Sprawozdanie z badań geotechnicznych – załącznik nr 12;
13.Pozwolenie na budowę nr 487-19 z dnia 24.07.2019 r. – załącznik nr 13.
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