Łodygowice: Budowa kaplicy cmentarnej w Łodygowicach
Górnych.
Numer ogłoszenia: 8031 - 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Eco Team Service Sp. z o.o. , ul. Piłsudskiego 75, 34-325 Łodygowice, woj.
śląskie, tel. 33 8630530, faks 33 863 05 30.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.eco-ts.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spólka komunalna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kaplicy cmentarnej w
Łodygowicach Górnych..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego o pow. zabudowy 31,18 m2 i budowa
nowej kaplicy cmentarnej o pow. zabudowy 74 m2 i pow. użytkowej 58,59 m2. Budynek w konstrukcji
tradycyjnej- fundamenty betonowe, ściany murowane z betonu komórkowego, konstrukcja dachu
drewniana. Dach kryty blachą stalową trapezową. W budynku poza kaplicą znajdą się 2
pomieszczenia gospodarcze, w tym jedno z możliwością adaptacji na chłodnię do przechowywania
zwłok. Okna aluminiowe, drzwi stalowe, malowanie i płytkowanie ścian, nawierzchnia brukowa na
zew. - 116 m2. W budynku należy również wykonać instalację elektryczną i odgromową. 2. Przedmiot
zamówienia został opisany szczegółowy w dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 7 do
SIWZ, przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. 3. Przedmiot umowy
należy wykonać zgodnie z: - przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ - dokumentacją
techniczną, stanowiącą załącznik nr 7 do SIWZ - specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,
stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ - zaleceniami Zamawiającego. 4. Roboty budowlane wchodzące w
zakres przedmiotu zamówienia mogą być powierzone do wykonania podwykonawcom. 4.1.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia. 4.2. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo: - termin zapłaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty
budowlanej, - umowa z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowalne, powinna zawierać
postanowienie, iż w przypadku nie zapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia za wykonane przez
Podwykonawcę prace, Zamawiający zapłaci Podwykonawcy kwotę wynagrodzenia wynikającą z
zawartej umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, ale nie wyższą, niż kwota za dany zakres
wynikająca z oferty Wykonawcy złożonej w ramach niniejszego postępowania. 5. Minimalny
wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi za przedmiot zamówienia wynosi 3 lata. 6.
Dodatkowe informacje: 1. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 2.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty
związane z przygotowaniem oferty. 4. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy. 5. Nie przewiduje się rozliczenia w walutach obcych. 6. Nie
przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 7. Nie przewiduje się udzielania zaliczek. 8.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej..
II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.23.60-7, 45.42.10.00-4,
45.44.30.00-4, 45.43.10.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.26.10.00-4, 45.31.00.00-3,
45.23.32.50-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia
wadium w wysokości: 7 000,00 złotych (siedem tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść przed
upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu
bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy bank prowadzący rachunek
Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 3.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach
ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach 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 ze zm.) 4. Poręczenia lub gwarancje, wnoszone jako wadium muszą być
ważne minimum przez okres związania ofertą i dotyczyć przedmiotowego zamówienia. 5. Wadium
wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem /operacja bezgotówkowa/ na rachunek bankowy w
Banku Spółdzielczym w Żywcu nr 56 8137 0009 0016 0267 2000 0010. 6. Jeżeli wadium jest

wnoszone w innej formie niż pieniądz należy je złożyć w siedzibie Zamawiającego przed ostatecznym
terminem składania ofert. 7. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium, zostanie
wykluczony z postępowania, a jego oferta uznana za odrzuconą. 8. Zamawiający dokona zwrotu
wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym,
że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.
87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium
wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w
sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego
stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13. Zamawiający będzie wymagał
złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od Wybranego Wykonawcy w wysokości 10 %
brutto wartości umowy. 14. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach
przewidzianych art. 148 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych. 15. Jeżeli zabezpieczenie będzie
składane w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna być
bezwarunkowa i /na pierwsze żądanie/. Termin ważności gwarancji winien być równy: okresowi
rękojmi powiększonemu o 14 dni - w zakresie kwoty stanowiącej 30% zabezpieczenia oraz terminowi
końcowego wykonania robót powiększonemu o 30 dni - w zakresie kwoty stanowiącej 70%
zabezpieczenia. 16. Obowiązkiem wykonawcy jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy przed jej zawarciem. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej żądana
przez Zamawiającego kwota winna zostać wpłacona w pełnej wysokości przelewem na rachunek
bankowy Gminy Łodygowice, wskazany w pkt. 5 przed zawarciem umowy. Wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w ww. postaci jest skuteczne dopiero z chwilą uznania rachunku Gminy
Łodygowice kwotą zabezpieczenia. Stosowne dokumenty potwierdzające wniesienie zabezpieczenia
w innych formach winny zostać złożone w kasie Urzędu Gminy Łodygowice przed zawarciem umowy.
17. Pozostałe warunku dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy regulują art. 148-151
ustawy Prawo zamówień publicznych..
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



o Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga

posiadania specjalnych uprawnień.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, Wykonawca zrealizował: jedną robotę budowlaną polegająca na
budowie lub rozbudowie lub nadbudowie lub odbudowie lub przebudowie obiektu
kubaturowego o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 70 m2 (po zakończeniu budowy
lub rozbudowy lub nadbudowy lub odbudowy lub przebudowy). Na potwierdzenie spełniania
tego warunku wykonawcy złożą dokumenty o których mowa w części V. SIWZ pkt 1 ppkt.
1.1. t.j. 1.1. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert (zał. nr 2 do SIWZ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
określonego w pkt. IV.1.ppkt 1.2. tj. wykazanie, że Wykonawca zrealizował: jedną robotę
budowlaną polegająca na budowie lub rozbudowie lub nadbudowie lub odbudowie lub
przebudowie obiektu kubaturowego o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 70 m2 (po
zakończeniu budowy lub rozbudowy lub nadbudowy lub odbudowy lub przebudowy). 1.1.1.
Do wykazu robót należy załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające,
czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodem może
być poświadczenie lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 1.1.2. W przypadku, gdy
Zamawiający jest pomiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie o
którym mowa w pkt. 1.1., zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku



przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 1.1.1.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku



o o Zamawiającym nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku



o o Zamawiającym nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca oświadczy, że posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300 000 zł. Na
potwierdzenie spełniania warunku o posiadaniu środków finansowych lub zdolności
kredytowej wykonawcy złożą dokumenty o których mowa w części V. SIWZ pkt 1 ppkt. 1.2.
tj. 1.2. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert do
wykazania spełniania warunku określonego w pkt. IV.1.ppkt 1.4. tj. wykazanie, że
Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej

niż 300 000 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:


wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone;



informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:



nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pozostałe dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą: 1. Wypełniony
Formularz ofertowy (zał. nr 1 do SIWZ), zawierający m.in.: - oświadczenie o przyjęciu: terminu
płatności i terminu związania ofertą - oświadczenie o udzieleniu gwarancji oraz rękojmi na wykonany
przedmiot zamówienia 2. Kosztorysy ofertowe wypełnione zgodnie z przedmiarami robót (zał. nr 6 do
SIWZ), Materiały i wyroby przewidziane do wykonania przedmiotu zamówienia powinny w
kosztorysach ofertowych mieć podane nazwy i marki producentów lub inne dane umożliwiające
identyfikację ich jakości. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia. 4. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) - pełnomocnictwo do
reprezentowania wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum
wyłącznie Lider konsorcjum będzie mógł wystawiać faktury. 5. Pełnomocnictwo udzielane osobom
podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym
zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych - postanowienie niniejsze stosuje się
odpowiednio do reprezentowania wykonawcy powołanego i funkcjonującego na podstawie przepisów
ustaw. 6. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej składa dokumenty zgodnie z §4 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
19.02.2013 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, tj. Dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
(wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) b) nie zalega z
uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa w ust. 3.7 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym
określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem. Data wystawienia dokumentu zawierającego ww. oświadczenie
winna odpowiadać datom określonym odpowiednio w pkt. a i b. 7. UWAGA!!! Dokumenty, o których
mowa wyżej, należy przedłożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu
wykonawcy, zgodnie z załączonym pełnomocnictwem. 8. W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których
wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 9. W przypadku, gdy złożona przez
wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej
prawdziwości, zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu. 10. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy - zgodnie z załączonym upoważnieniem. 11. W wypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa w pkt. V.2 SIWZ ppkt.
2.1-2.4. i pkt. V.3.3. winny zostać przedłożone odrębnie w odniesieniu do każdego z wykonawców. 12.
W wypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w ramach spółki
cywilnej dokumenty, o których mowa w pkt. V.2 SIWZ ppkt. 2.3-2.4. winny zostać przedłożone
odrębnie w odniesieniu do spółki cywilnej oraz odrębnie w odniesieniu do jej wspólników. 13. W
przypadku, gdy złożone przez wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w
postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż złoty polski, Zamawiający jako kurs
przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie
opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej
opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem wszczęcia postępowania o zamówieniu. Kursy walut
dostępne są pod następującym adresem internetowym:
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html Zamawiający będzie korzystał z
/Archiwum kursów średnich - tabela A/. http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:


1 - Cena - 90



2 - gwarancja/rękojmia - 10

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową
oraz robót dodatkowych, o których mowa w par. 2 ust. 4 umowy, w sytuacji gdy wykonanie tych robót
będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na
dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. 2. Przewiduje się także możliwość
ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie
zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień
odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są robotami (zaniechanymi). 3. Zamawiający
dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej
pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności:
a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatację i konserwację
wykonanego przedmiotu umowy, b) powodujące poprawienie parametrów technicznych, c) wynikające
z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 4.
Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych
materiałów lub urządzeń. 5. Zmiany, o których w ustępach 1 - 4 muszą być każdorazowo
zatwierdzone przez Projektanta i Zamawiającego. 6. Wykonanie robót dodatkowych i zamiennych jeśli
warunkuje to lepsze jakościowo wykonanie prac budowlanych i warunkuje wyższą wartość użytkową
potwierdzoną lub zaleconą przez Projektanta lub Inspektora nadzoru. Robót tych nie można było
przewidzieć wcześniej, a ich wykonanie jest korzystne dla Zamawiającego zwłaszcza pod względem
przyszłego użytkowania obiektu będącego przedmiotem niniejszej umowy. Ponadto dopuszcza się
wykonanie robót zamiennych lub dodatkowych jeśli Wykonawca, Projektant i Inspektor nadzoru
stwierdzą pisemnie, że popełniono błąd w trakcie przygotowania dokumentacji technicznej (w tym
braki), który uniemożliwia prawidłowe i zgodne ze sztuką budowlane zakończenie inwestycji. 7.
Zmianę terminu, o którym mowa w pkt. 1 par. 3 umowy, wykonania robót pod warunkiem: a)
wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (wysokie temperatury, intensywne ulewy,
długie opady deszczu, śnieżyce, temperatura poniżej 0 st. (z wyłączeniem okresu: 15 listopada - 15
marca) mające faktyczny wpływ na realizacje robót budowlanych prowadzonych na otwartej
przestrzeni; b) jeżeli konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych wymaga większego
nakładu pracy lub technologia wykonania robót wymaga dłuższego terminu wykonania danego etapu
przedmiotu zamówienia, c) wstrzymania robót przez inny uprawniony Urząd (np. wskutek kontroli,
wypadku na budowie, itp.); d) w wyniku interwencji osób trzecich, których interwencja ma bezpośredni
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia (np. inny wykonawca, z którym Zamawiający zawarł
umowę na realizację robót lub usługi tym samym obiekcie spóźnia się z robotami, których wykonanie
warunkuje terminowe wykonanie robót objętych niniejszą umową; osoba trzecia ma interes prawny i
faktyczny w zakresie prowadzonej inwestycji). e) konieczności zmiany technologii wykonania prac w
przypadku czynników zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia na etapie przygotowania
dokumentacji projektowej, takich, jak: niewybuchy, sieci wodociągowe, kanalizacyjne i teletechnicznie
nie naniesione na mapach, uwarunkowania geologiczne (jeśli nie przeprowadzono wcześniej

stosownych badań), konflikty społeczne związane z prowadzeniem inwestycji (w tym reakcje
stowarzyszeń i fundacji ekologicznych, roszczenia (w tym sądowe) o zwrot działki, itp.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.eco-ts.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Eco Team Service
Sp. z o.o., Łodygowice ul. Piłsudskiego 75, Biuro Obsługi Klienta..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.02.2016 godzina 09:00, miejsce: Eco Team Service Sp. z o.o., Łodygowice ul. Piłsudskiego 75,
pokój nr 10..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: nie

