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C^^SCOGOLNA

I.Nazwa oraz adresr Zamawiajj^eegn.

Gmina Cedry Wielkie
ul. M. Piazyiiskiegp 16, K3-O2O Ce&y Wiidkie
NIP 593-19-10-037,
Adres s^rony internet®^*)): •Afww.cedry-wielkie.pl

II.Tryb udzielen ia zamowienia publkznegOi.
1.Przetarg nieograniczony, na podstawie art. 39 ustawy PZP
2.Wartosc zamowienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

ED. Opis przedmiotu zamowienia.
1) Przedmiotem zamowienia w niniejszym post^powaniu jest:
Zadanie I — przebudowa boiska trawiasteeo w miehcowosci Giendice na boisko
wielofunkcvine o nawierzchni poliuretanowei.
Przedmiotem zamowienia w niniejszym zadaniu jest przebudowa boiska trawiastego na
boisko wielofiinkcyjne o nawierzchni poliuretanowej typu ET wodoprzepuszczalnej,
zlokalizowanego na dzialce numer 10 w miejscowosci Giemlice. Nawierzchnia o wymiarach

22m x 44m i powierzchni 996 m2. Zamowienie obejmuje wykonanie nast^puj^cych boisk do
dyscyplin sportowych wraz z wyposazeniem:

a)boisko uniwersalne do pilki r^cznej 20,00 m x 40,00 m -1 szt.;

b)boisko do siatkowki i tenisa 9,00 m x 18,00 m -1 szt.;
c)boisko treningowe do koszykowki wym. 10,70 m x20,00 m - 2 szt.

W ramach niniejszego zadania Wykonawca zobowi^zany b^dzie, w szczegolnosci, do:
1. Wykonania  wszystkich  prac  prowadz^cych  do  osi^gni^cia  stanu  zgodnego

z dokumentacj^ projektow^,  ktora stanowi zal^czniki nr  8,  9 i  10 do SIWZ,
a w szczegolnosci:
a)budowy boiska z nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 996 m2 i wymiarach 22 m x
44 m;
b)demontazu istniejacego placu zabaw i przeniesienie do nowej lokalizacji wskazanej na
zagospodarowaniu terenu zgodnie z Dokumentacj^ Projektow^;
c)wykonania wokcd placu zabaw strefy bezpieczehstwa z warstwy piasku o grubosci 30 cm,
d)budowy ogrodzenia z paneli systemowych o wysokosci 4 m i zamontowaniu bramy
technicznej o szerokosci 250 cm i furtki wejsciowej o szerokosci 150 cm;
e)ustawienia przy boisku lawek z siedziskami plastikowymi z oparciem o wys. 25cm na
konstrukcji stalowej, ocynkowanej ogniowo - 2 szt. po 20 miejsc, oraz kosza na ^mieci poj.
601-szt.l;
f)wykonania ci^gow pieszych z kostki betonowej gr. 6 cm nawi^zuj^cych do stanu
istniejacego przy budynku Szkoly Podstawowej w Giemlicach;
g)wykonania obrzeza nawierzchni boiska i chodnikow obrzezem betonowym 8 x 30 cm na
lawie betonowej;
h) montazu przy wejsciu na boisko, w kostce gumowej wycieraczki  o wymiarach
1 m x 2 m;
i) montazu wzdhiz ciagu pieszego, przed wejsciem na boisko dwoch lawek szer. 200 cm.
oraz  kosza  na  smieci  poj.    601  - szt.    1       Lawki  na  konstrukcji   stalowej
z drewnianym siedziskiem i oparciem, ktore nalezy zamontowac przez zabetonowanie nog
w gruncie;
j) wykonania odwodnienia boiska — powierzchniowo do gruntu, spadkami poprzecznymi

i=0,5 % na teren przylegly do plyty boiska,
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k) wyposazenia boiska sportowego w nast^puj^ce elementy:
-bramki do pilki r^cznej 300 x 200 cm wraz z wyposazeniem - 2 szt.;
-konstrukcja wsporcza koszy do koszykowki wraz z wyposazeniem - 4 kpl.;
-shipki z siatk^ do siatkowki oraz tenisa ziemnego wraz z wyposazeniem - 1 kpl.
1) wykonania oswietlenia boiska obejmuj^cego: shipy metalowe h - 10 m - 4szt,
naswietlacze LED 200 W - 8 szt., szaf^ oswietleniow^ TO do sekcyjnego sterowania
oswietleniem z licznikiem energii elektrycznej. Slupki do urz^dzeh sportowych oraz
slupy oswietleniowe nalezy zabezpieczyc oslonami z pianki poliuretanowej.
m) wykonania pilkochwytow z siatki polipropylenowej   (na wysi^gniku ogrodzenia)
0dhigosci 22 m i wysokosci 4 m, - 2 kpl.
2.Wykonania dokumentacji technicznej powykonawczej - po wykonaniu robot obj^tych

zakresem  zamowienia zostanie opracowany i przekazany  zamawiaj^cemu komplet

dokumentacji powykonawczej opracowanej w wersji tradycyjnej (teczka) oraz elektronicznej
edytowalnej (rysunki- Auto Cad, wersja nie wyzsza niz AutoCad 2013, pliki tekstowe - Word
lub Open Office oraz w formacie PDF.

3.Prowadzenia robot  ogolnobudowlanych pod kierownictwem osob posiadaj^cych
odpowiednie uprawnienia wykonawcze w danej branzy. W szczegolnosci Zamawiaj^cy
oczekuje udziahi w realizacji przedmiotu zamowienia kierownika z uprawnieniami w zakresie
prac drogowych.

4.Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawieraj^ dokumenty:
a)Dokumentacja projektowa - stanowi^cy zal^cznik nr 8 do SIWZ;
b)Wytyczne do Planu Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia - stanowi^cy zal^cznik nr 9 do
SIWZ;
c)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot  Budowlanych stanowi^ca
zati^cznik nr 10 do SIWZ;
d)Przedmiar robot stanowi^cy zal^cznik nr 11 do SIWZ.
5.Zamawiaj^cy informuje, ze posiada zgloszenie robot budowlanych z dnia 05.06.2017 r.

kt6re stanowi zal^cznik nr 12 do Specyfikacji Istomych Warunkow Zamowienia.
6.Jezeli w opisie przedmiotu zamowienia oraz dokumentacji projektowej wskazano
okreslone materialy i urz^dzenia, Wykonawca uprawniony jest do zastosowania materialow
1urz^dzeh rownowaznych. Wszelkie zapisy zawarte w dokumentacji   projektowej
wskazuj^ce na typ, znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamowienia nalezy
odczytywac wraz z wyrazami lub rownowazne. Nazwy wlasne s^ przykladowe, okreslaj^
klasf produktu i stuz^ ustaleniu standardu - nie wskazuj^ na konkretny wyrob lub
konkretnego producenta;  Wykonawca oferuj^c przedmiot  rownowazny zobowi^zany
zachowac  rownowaznosc  w  zakresie  parametrow uzytkowych,  funkcjonalnych,
gabarytowych i jakosciowych, a stosunku do cz^sci materialow w zakresie estetyki, ktore
musz^ bye na poziomie nie nizszym od parametrow wskazanych przez Zamawiajacego;
ci^zar udowodnienia rownowaznosci rozwi^zah spoczywa na Wykonawcy; wykaz powinien
bye sporz^dzony w formie tabeli porownawczej parametrow technicznych materialow oraz
urz^dzeh wg dokumentacji projektowej i materialow oraz urz^dzeri rownowaznych (w tym
np.: wlasciwosci, wymiarow, ci^zaru, sposobu transportu i montazu) . Jezeli zastosowanie
rozwi^zah rownowaznych bedzie powodowalo koniecznosc uzyskania jakichkolwiek
decyzji czy dodatkowych robot i czynnosci, to Wykonawca uzyska te decyzje, wykona
roboty i czynnosci wlasnym kosztem i staraniem, z dochowaniem terminow wynikaj^cych
z Umowy. Przed wbudowaniem materialow Wykonawca zwroci si^ z wnioskiem
materialowym zawieraj^cym nazw^ wyrobu oraz podstawowe parametry do inspektora
nadzoru o zatwierdzenie danego wyrobu budowlanego do wbudowania.
7.Jezeli w opisie przedmiotu zamowienia lub dokumentacji  projektowej  wskazano
okreslone  technologie,  Wykonawca  uprawniony jest   do  zastosowania  rozwi^zah
rownowaznych lub korzystniejszych dla Zamawiaj^cego; Wykonawca zobowi^zany jest
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wykazac, ze oierowane przez mems razwi^zania technologiczne spehiajl^ ofaesfcne
wymagania, w tym parametry teehmezne i standard nie gorszy, niz, przyjpty w dokomeafacp
projektowej; Wykonawca powimiem w szcztgolnosci zlozyc wykaz sporz^dlzomy w formic
tabeli porownawcze) rozwiazama wg ptu^ektdw budowlano-wykonawczycb irozwi^zaii
rownowaznych; ciezar udowodniemia. rowwowaznosci spoczywa na Wykonamy; jjezdli
zastosowanie rozwi^zan rownowazmvdi bpdzie powodowalo konieeznosi mzyskamiai
jakichkolwiek decvqi czv dodatkowveh robot i czynnosci, to Wykom&wca ozyska te
decyzje, wykona robotv 1 czvrmosu wtasrayim kosztem i staraniem.
8.Jezeli w opisie, przedmiotu zamowienia lub dokumentacji  projektowej   wskazano
okreslone normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, Wykonawca
uprawniony jest do zastosowania rozwi^zan rownowaznych. Wykonawca zobowi^zany jest
wykazac, ze oferowane przez niego rozwi^zania spelniaj^ okreslone wymagania, w tym
parametry techniczne i standard nie gorszy, niz przyj^ty w dokumentacji projektowej.
Wykonawca powinien w szczegolnosci zfozyc wykaz sporz^dzony w formie tabeli
porownawczej  rozwi^zania  wg  projektow budowlano-wykonawczych  i rozwi^zah
rownowaznych. Ci^zar udowodnienia rownowaznosci materiatow i urz^dzeh spoczywa na
Wykonawcy.  Jezeli  zastosowanie  rozwi^zah  rownowaznych  b^dzie  powodowalo

koniecznosc uzyskania jakichkolwiek decyzji czy dodatkowych robot i czynnosci, to
Wykonawca uzyska te decyzje, wykona roboty i czynnosci wlasnym kosztem i staraniem.

9.Zaleca sip dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania sip z przedmiotem
zamowienia oraz zawarcia w cenie oferty (roboty platne w formie ryczaltu) wszystkich

kosztow za roboty niezbpdne do prawidlowego ich wykonania zgodnie z technologi^ robot
okreslonych PN oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robot. Termin wizji lokalnej
nalezy ustalic indywidualnie z Panem Krzysztofem Dziaduszewskim pod nr telefonu 58 692
20 39. Zamawiaiacv inforniuie. iz nie dokonanie wizii lokalnei przez Wvkonawce nie
skutkowac bedzie konsekwenciami w postaci wvkluczenia z postepowania badz
odrzucenia oferty.
10.Wykonawca zobowi^zany jest wykonac pelny zakres robot, ktory jest konieczny
z punktu widzenia dokumentacji, przepisow prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
dla uzyskania kohcowego efektu okreslonego przez przedmiot zamowienia, a wipe wykonac

zadanie bez wzglpdu na wystppujece trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci jakie mog^
wystcpic w trakcie realizacji.
11.Wykonawcy ponoszc odpowiedzialnosc za zapoznanie sip z nalezytc starannoscic
z trescic dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnosnie
warunkow i zobowiczah, ktore w jakikolwiek sposob mogc wplyncc na cenp oferty lub
realizacjp robot. Wszelkie wctpliwosci i ewentualne zmiany nalezy wyjasnic na etapie
postppowania przetargowego.
12.Ponadto roboty budowlane nalezy wykonac w sposob zgodny z przepisami ustawa
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pozn. zm.),
przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowiczujecymi aktami prawa
odnoszacymi sip do przedmiotu zamowienia, aktualnymi polskimi normami i normami
branzowymi oraz wlasciwymi przepisami bhp i ppoz.
13.Wszystkie  stosowane  materialy budowlane  uzyte  do wykonania przedmiotu
zamowienia powinny posiadac stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane
przez upowaznionc instytucjp krajowc.
14.Wszystkie  materialy budowlane muszc spetniac  niezbpdne wymagania zgodne
z Polskimi Normami.
15.Wykonawca musi posiadac wszystkie wymagane prawem uprawnienia i zezwolenia, w
tym zezwolenie na prowadzenie prac podwodnych.
16.Wykonawca zglosi do organow administracyjnych zamiar rozpoczpeia oraz zakohczenia
robot budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentow.
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17.Odbior  robot   budowlanych powinien bye  dokonany zgodnie  z  ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot".
18.Roboty tymczasowe i towarzysz^ce winny bye wliczone oraz skalkulowane I^cznie
z robotami podstawowymi.
19.Wykonawca zobowi^zany jest do udzielenia okresu gwarancji nie krotszego niz 36
miesipcy, licz^c od daty podpisania protokohi odbioru kohcowego. Dtuzszy niz 36 miesipcy

okres gwarancji bpdzie punktowany zgodnie z zasadami okreslonymi w XIV niniejszej
SIWZ.
20.Sprzpt budowlany powinien posiadac aktualne przegl^dy i badania.
21.Do wykonania inwestyeji musz^ bye uzywane materialy nowe dopuszczone do
stosowania w budownictwie, spelniaj^ce warunki okreslone w Ustawie o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 935) oraz przepisach
wykonawczych do tej ustawy.
22.Przy realizacji robot Wykonawca musi przestrzegac przepisdw dotycz^cych ochrony
srodowiska, a w szczegolnosci:
-segregowac i wlasciwie utylizowac odpady,

-stosowac technologie ograniczaj^ce pylenie przy skladowaniu i wykorzystaniu materialow
sypkich.
23.Plac budowy bpdzie przekazany w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
24.Wykonawca jest zobowi^zany we wlasnym zakresie i na wlasny koszt opracowac Plan
Bezpieczehstwa i ochrony Zdrowia i przedstawienia go zamawiaj^cemu najpozniej w dniu
przejpcia terenu budowy. Rozpoczpcie robot mozliwe jest po opracowaniu i udostepnieniu
w/w Planu Zamawiajacemu. Konsekwencje opoznienia realizacji robot z powyzszego

powodu obci^zaj^ Wykonawcp.
25.Wymagania, o ktorych mowa w art. 29 ust.3a ustawy PZP - obowi^zek zatrudnienia na
podstawie umowy o pracp. Zamawiaj^cy wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca
przy realizacji przedmiotu zamowienia zatrudnial pracownikow zatrudnionych na podstawie
umowy o prac^ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy.

1) sposob dokumentowania zatrudnienia osob, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP:

a)najpozniej w dniu przej^cia placu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiaj^cemu
kompletny Wykaz Pracownikow przeznaczonych do realizacji zamowienia ze wskazaniem
podstawy dysponowania tymi osobami oraz z przypisanymi do tych osob czynnosciami,
ktore b^d^ wykonywac w ramach umowy o prac^, ktory stanowic b^dzie zal^cznik do
umowy.

b)roboty budowlane obj^te przedmiotem umowy bpd^ swiadczone przez osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prac^ w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy -  zwane
Pracownikami wymienione w zalaczniku do Umowy pn. ,,Wykaz Pracownikow".
c)Wykonawca zobowi^zuje si^, ze Pracownicy wykonuj^ey przedmiot umowy, wskazani w

Wykazie Pracownikow b?d^ w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o
prac? w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwea 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z
2014 r., poz. 1502 z pozn. zm.).
d)W sytuacji,  gdy Zamawiaj^cy powezmie wgtpliwosc co do sposobu zatrudnienia
personelu - moze zwrocic si? z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Pahstwow^
Inspekcj? Pracy, w celu weryfikacji czy osoby wskazane w Wykazie Pracownikow s^
zatrudnione na umow? o prac?.
2) uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawc? wymagaii,
o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankeji z tytuhj niespelnienia tych wymagah:
a) W celu kontroli przestrzegania postanowieh umowy przez Wykonawc? przedstawiciel
Zamawiaj^cego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji Personelu Wykonawcy
uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy, na okolicznosc zgodnosci w Wykazem
Pracownikow, o ktorym mowa w pkt 1 lit a powyzej.
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b)Zamawiajacy diapuszczai imazifiwrosc zmaiany osob, przy pomocy, kfwycto Wykouawca
swiadczye b?dzie pizedMiat anwwy, m iimne posiadajace co najmniej tatka
doswiadczemie i kwalifikaqe opnane w SIWZ z zachowaniem wymogew
zatrudniania nai podstaawie wmamj o prac^ 0 planowanej zmianie osdfa, pizy potnocy
ktorych  Wykonawoi wykmujje PtaednuiiKOt  Umowy, Wykonawea zobowi^za^y jest
niezwtocznie powiadomic Zamawtaj^cegC' na pismie przed dopuszczeniem tych osob dk

wykonywania pn.
c)Za niedopeinieaiie wymag^ zatnindWaiiiiai Pracownikow swiadcz^cycb pized^wat BmiBwy
na podstawie amowy t> pac^ w <Kmmmmm przepisow Kodeksu Pracy, Wykomanxfca zafriarii
Zamawiaj^cemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac^
ustalonego  na  podstawie  przepisow o  minimalnym wynagrodzeniu  za  pracf

(obowi^zuj^cych w chwili stwierdzenia przez Zamawiaj^cego niedopehiienia przez
Wykonawc^ wymogu zatrudniania Pracownikow swiadcz^cych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prac^ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesi^cy w
okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopelniono przedmiotowego wymogu - za kazd^

osob^ wykonuj^c^ roboty bez podpisanej umowy o prac? zgodnie z wykazem os6b o ktorym
mowa w pkt III ust 22 ppkt. 1 SIWZ.
3) rodzaje czynnosci niezb?dnych do realizacji zamowienia, ktorych dotycz^ wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prac? przez wykonawc? lub podwykonawc? osob
wykonuj^cych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a)roboty ziemne i rozbiorkowe;
b)roboty zwi^zane z budow^ boiska;
c)montaz sprz^tu sportowego i wyposazenia boiska;
d)roboty zwi^zane z budow^ ogrodzenia;
e)roboty zwi^zane ze zmiana lokalizacji placu zabaw;

f)roboty zwi^zane z wykonaniem oswietlenia boiska;
g)roboty zwi^zane z wykonaniem ci^gow pieszych.

Zadanie 2 - Przebudowa i modernizacia pomieszczeii sanitarno - socjalnvch w Szkole

Podstawowei w Cedrach Matych.
Przedmiotem zamowienia w niniejszym zadaniu jest przebudowa oraz modemizacja
pomieszczeii sanitarno - socjalnych w Szkole Podstawowej w Cedrach Malych. Obiekt
zlokalizowany jest w miejscowosci Cedry Male, na dzialce nr 377/2, obr. Cedry Male.

Przebudow^ obj?ta b?dzie wschodnia cz?sc budynku szkt^^y o parametrach:
-wysokosc uzytkowa 3,23 m;
-rzut poziomy okt^^o 20,54 x 9,30m;
-przeznaczenie - cz?sc sanitarna i zaplecze;
-pow. przebudowy okoto 191m2;
-kubatura okolo 617 m3.

W ramach niniejszego zadania Wykonawea zobowi^zany b?dzie do:
1. Wykonania wszystkich prac prowadzacych do osiagni?cia stanu zgodnego z dokumentacja
projektowa, ktora stanowi zalaczniki nr 13, 14 i 15 do SIWZ, a w szczegolnosci:

a)wydzielenia wiatrolapu w holu skrzydta wschodniego;
b)modernizacji bloku toalet w pokoju w-f, w szatni damskiej i m?skiej;
c)powi?kszenia i przeksztalcenia istniejacych pomieszczeii gospodarczych na natryski

damskie i meskie;
d)powi?kszenia i przeksztalcenia istniejacych natryskow na szatnie damska i m?ska;
e)pomniejszenia i przeksztalcenia istniejacych szatni na pomieszczenia gospodarcze;

f)rozebrania scian dzialowych;
g)zdemontowania stolarki drzwiowej;
h) demontazu armatury sanitarnej oraz cz?sci instalacji wod.-kan i c.o.;
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i) wykonania nowychpodtog wraz z utozeniem izolacji termicznej
i przeciwwilgociowej, posadzki z plytek gresowych;
j) wykonania scianek dzialowych oraz obudowania scian plytami g-k narusztach
i plackach;
k) wykonania systemowych sufitow podwieszanych;
1) montazu nowej stolarki drzwiowej;
mjmalowaniu sufitu i wykahczania scian;
n) montazu instalacji wod. - kan i co;
o) wykonaniu nowej instalacji elektrycznej;
p) wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej.

2.Wykonania dokumentacji technicznej powykonawczej - po wykonaniu robot obj?tych
zakresem  zamowienia zostanie opracowany i  przekazany zamawiaj^cemu komplet

dokumentacji powykonawczej opracowanej w wersji tradycyjnej (teczka) oraz elektronicznej
edytowalnej (rysunki- Auto Cad, wersja nie wyzsza niz AutoCad 2013, pliki tekstowe - Word
lub Open Office oraz w formacie PDF.

3.Wykonania  robot   ogolnobudowlanych  pod  kierownictwem osob  posiadaj^cych
odpowiednie uprawnienia wykonawcze w danej branzy. W szczegolnosci Zamawiaj^cy
oczekuje udzialu w realizacji przedmiotu zamowienia kierownika z uprawnieniami w zakresie
prac konstrukcyjno - budowlanych.
4.Uzyskania pozwolenia na uzytkowanie pomieszczeh sanitamo - socjalnych.
5.Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawieraj^ dokumenty:

a)Projekt Wykonawczy sanitariaty - stanowi^cy zal^cznik nr 13 do SIWZ;
b)Wytyczne do Planu Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia (sanitariaty) - stanowi^ce
zal^cznik nr 14 do SIWZ;
c)Przedmiar robot sanitariaty - stanowi^cy zat^cznik nr 15 do SIWZ.

6.Zamawiaj^cy  informuje,  ze   posiada   Decyzj?  o  pozwoleniu  na  budow?
nr AB.6740.507.2018.LS.GC z dnia 07.05.2018 r. wydan^ przez Starost? Gdahskiego, ktora

stanowi zal^cznik nr 16 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.
7.Jezeli w opisie przedmiotu zamowienia lub dokumentacji projektowej wskazano okreslone
materialy i urz^dzenia, Wykonawca uprawniony jest do zastosowania materialow i urz^dzeh
rownowaznych. Wszelkie zapisy zawarte w dokumentacji projektowej wskazuj^ce na typ,
znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamowienia nalezy odczytywac wraz z
wyrazami lub rownowazne. Nazwy wlasne s^ przykladowe, okreslaj^ klas? produktu i shiz^
ustaleniu standardu - nie wskazuj^ na konkretny wyrob lub konkretnego producenta;
Wykonawca oferuj^c przedmiot rownowazny zobowi^zany zachowac rownowaznosc w
zakresie parametrow uzytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakosciowych, a stosunku
do cz?sci materialow w zakresie estetyki, ktore musz^ bye na poziomie nie niZszym od
parametrow wskazanych przez Zamawiajacego; ci?zar  udowodnienia rownowaznosci
rozwi^zah spoczywa na Wykonawcy; wykaz powinien bye sporz^dzony w formie tabeli
porownawczej parametrow technicznych materialow oraz urz^dzeh wg dokumentacji
projektowej i materialow oraz urz^dzeh rownowaznych ( w tym np.: wlasciwosci, wymiarow,
ci?zaru, sposobu transportu i montazu) . Jezeli zastosowanie rozwi^zah rownowaznych b?dzie
powodowalo koniecznosc uzyskania jakichkolwiek decyzji  czy dodatkowych robot  i
czynnosci, to Wykonawca uzyska te decyzje, wykona roboty i czynnosci wlasnym kosztem i
staraniem, z dochowaniem terminow wynikaj^eych z Umowy. Przed wbudowaniem
materiatow Wykonawca zwroci si? z wnioskiem materialowym zawieraj^cym nazw? wyrobu
oraz podstawowe parametry do inspektora nadzoru o zatwierdzenie danego wyrobu
budowlanego do wbudowania.
8.Jezeli w opisie przedmiotu zamowienia lub dokumentacji projektowej wskazano okreslone
technologie, Wykonawca uprawniony jest do zastosowania rozwiazah rownowaznych lub
korzystniejszych dla Zamawiaj^cego; Wykonawca zobowi^zany jest wykazac, ze oferowane



przez niego rozwisjzamia lechnotogjicznE spdniajc okreslone wymagania, w tym panumetry
techniczne i standard! mie gmtszy, mfe przyjsty w dokumentacji projektoweji; Wykonawca
powinien w szczegdlmosdi zteyc wykaz sporz^dzony w formie tabeli pofdwncze|
rozwi^zania wg projektow fajdlowtaMOHwyksaiawczych i rozwiczan rownowaznydn; d?zai?
udowodniemia rowmowaznesEi spoczywa na Wykonawcy; jezeli zastosowanie rozwi^zai

rownowaznycfc b?dzie pfflwwtoswalto tarieeznosc uzyskania jakichkotwiek deeyzp czy
dodatkowych robot ii czywxosri, to Wytanawca uzyska te decyzjei wykotaa roboty ii
czynnosci \^asny' kosztem ii stm aniem,
9.Jezeli w opisie pizedmiotni zamdiwiieiiiia fab dokumentacji projektowej wskazano ofare^lbme
normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, Wykonawca uprawniony jest
do zastosowania rozwi^zah rownowaznych. Wykonawca zobowi^zany jest wykazac, ze
oferowane przez niego rozwi^zania spehriaj^ okreslone wymagania, w tym parametry
techniczne i standard nie gorszy, niz przyj^ty w dokumentacji projektowej. Wykonawca
powinien w szczegolnosci zlozyc wykaz sporz^dzony w formie tabeli porownawczej
rozwiazania wg projektow budowlano-wykonawczych i rozwiazah rownowaznych. Ci^zar
udowodnienia rownowaznosci materialow i urz^dzeh spoczywa na Wykonawcy. Jezeli
zastosowanie rozwi^zah rownowaznych b^dzie powodowato   koniecznosc  uzyskania

jakichkolwiek decyzji czy dodatkowych robot i czynnosci, to Wykonawca uzyska te decyzje,
wykona roboty i czynnosci wlasnym kosztem i staraniem.

10.Zaleca si^ dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania si? z przedmiotem
zamowienia oraz zawarcia w cenie oferty (roboty platne w formie ryczahu) wszystkich
kosztow za roboty niezb?dne do prawidtowego ich wykonania zgodnie z technologi^ robot
okreslonych PN oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robot. Termin wizji lokalnej nalezy
ustalic indywidualnie z Panem Krzysztofem Dziaduszewskim pod nr telefonu 58 692 20 39.
Zamawiaiacv informuie. iz nie dokonanie wizii lokalnei przez Wvkonawce nie
skutkowac bedzie konsekwenciami w postaci wvkluczenia z postenowania badz
odrzucenia ofertv.
11.Wykonawca zobowiczany jest wykonac pehiy zakres robot, ktory jest konieczny z punktu
widzenia dokumentacji, przepisow prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla
uzyskania kohcowego efektu okreslonego przez przedmiot zamowienia, a wi?c wykonac
zadanie bez wzgl?du na wyst?pujcce trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci jakie mogc
wystcpic w trakcie realizacji.
12.Wykonawcy ponoszc odpowiedzialnosc za zapoznanie si? z nalezytc starannoscic

z trescic dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnosnie
warunkow i zobowi^zah, ktore w jakikolwiek sposob mog^ wplyncc na cen? oferty lub
realizacj? robot. Wszelkie wctpliwosci i ewentualne zmiany nalezy wyjasnic na etapie

post?powania przetargowego.
13.Ponadto roboty budowlane nalezy wykonac w sposdb zgodny z przepisami ustawa
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pozn. zm),

przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowiczujccymi aktami prawa
odnoszacymi si? do przedmiotu zamowienia, aktualnymi polskimi normami i normami
branzowymi oraz wtasciwymi przepisami bhp i ppoz.
14.Wszystkie stosowane materialy budowlane uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia
powinny posiadac stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez
upowaznionc instytucj? krajowc.
15.Wszystkie  materialy budowlane  muszc  spelniac  niezb?dne  wymagania zgodne

z Polskimi Normami.
16.Wykonawca musi posiadac wszystkie wymagane prawem uprawnienia i zezwolenia,

w tym zezwolenie na prowadzenie prac podwodnych.
17.Wykonawca zglosi do organow administracyjnych zamiar rozpocz?cia oraz zakohczenia
robot budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentow.
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18.Odbior  robot   budowlanych  powinien bye  dokonany  zgodnie  z  ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot".
19.Roboty tymczasowe i towarzyszace winny bye wliczone oraz skalkulowane lacznie
z robotami podstawowymi.
20.Wykonawca zobowiazany jest do udzielenia okresu gwarancji nie krotszego niz 36
miesi?cy, liczac od daty podpisania protokohi odbioru koncowego. Dluzszy niz 36 miesi?cy
okres gwarancji b?dzie punktowany zgodnie z zasadami okreslonymi w XIV niniejszej SIWZ.
21.Sprz?t budowlany powinien posiadac aktualne przeglady i badania.
22.Do wykonania inwestyeji  musza bye uzywane materialy nowe dopuszczone do
stosowania w budownictwie, spetniajace warunki okreslone w Ustawie o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 935) oraz przepisach
wykonawczych do tej ustawy.
23.Przy realizacji robot Wykonawca must przestrzegac przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska, a w szczegolnosci:
-segregowac i wlasciwie utylizowad odpady,
-stosowac technologie ograniczajace pylenie przy skladowamu i wykorzystaniu materialow
sypkich.
24.Plac budowy b?dzie przekazany w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
25.Wykonawca jest zobowiazany we wlasnym zakresie i na wlasny koszt opracowac Plan
Bezpieczehstwa i ochrony Zdrowia i przedstawienia go zamawiajacemu najpozniej w dniu
przej?cia terenu budowy. Rozpocz?cie robot mozliwe jest po opracowaniu i udostepnieniu
w/w Planu Zamawiajacemu. Konsekwencje opoznienia realizacji robot z powyzszego powodu
obciazaja Wykonawc?.
26.Wymagania, o ktorych mowa w art. 29 ust.3a ustawy PZP - obowiazek zatrudnienia na
podstawie umowy o prac?. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy
realizacji przedmiotu zamowienia zatrudnial pracownikow zatrudnionych na podstawie
umowy o pracp w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy.
1)sposob dokumentowania zatrudnienia osob, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP:
a)najpozniej  w dniu przej^cia placu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu

kompletny Wykaz Pracownikow przeznaczonych do realizacji zamowienia ze wskazaniem
podstawy dysponowania tymi osobami oraz z przypisanymi do tych osob czynnosciami,
ktdre b^da wykonywac w ramach umowy o prac^, ktory stanowid b^dzie zatacznik do

umowy.

b)roboty budowlane objfte przedmiotem umowy b^da swiadczone przez osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prac^ w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy - zwane
Pracownikami wymienione w zalaczniku do Umowy pn. ,,Wykaz Pracownikow".

c)Wykonawca zobowiazuje si^, ze Pracownicy wykonujacy przedmiot umowy, wskazani
w Wykazie Pracownikow b?da w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy

o prac? w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwea 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z pozn. zm.).

d)W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwo^c co do sposobu zatrudnienia personelu
- moze zwrocic si? z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Pahstwowa Inspekcj?
Pracy, w celu weryfikacji czy osoby wskazane w Wykazie Pracownikow sa zatrudnione na
umow? o prac?.

2)uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawc? wymagan,
o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankeji z tytulu niespelnienia tych wymagan:

a) W celu kontroli przestrzegania postanowieh umowy przez Wykonawc? przedstawiciel
Zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji Personelu Wykonawcy
uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy, na okolicznosc zgodnosci w Wykazem
Pracownikow, o ktorym mowa w pkt 1 lit a powyzej.
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b)Zamawiajacy dtapuszeza moiSm^si zmmiamy osob, przy pomocy, ktoryeh Wykcanawca
swiadczyc b?dzie przedmiof um. tai imne posiadajace co najmniej talqi sauna wfetbe,
doswiadczenie i kwalifikacje opisame w SIWZ z zachowaniem wymogow
zatrudniania na podstawie urmwy o pirac?. 0 planowanej zmianie osob, przy
ktorych Wvkonawca wykomuj^ Pitiedinmot  Umowy, Wykonawca zobowi^zamy jest
niezwtoeznie powiadomic Zaraaiwiaj.ij^go na pismie przed dopuszczeniera tycb osob dto

wykonywania prac
c)Za niedopelnienie wymoga xMntdrmmt Pracownikow swiadcz^cych przedinti^^ umowy

na podstawie umowy o prac^ w itazuneniu przepisow Kodeksu Pracy, Wvkonawca
zaplaci Zamawiaj^cemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia
za prac^ ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prac?

(obowi^zuj^cych w chwili stwierdzenia przez Zamawiaj^cego niedopeinienia przez
Wykonawc? wymogu zatrudmania Pracownikow swiadcz^cych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prac? w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesi?cy
w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopeiniono przedmiotowego wymogu - za
kazd^ osob? wykonuj^c^ roboty bez podpisanej umowy o prac? zgodnie z wykazem osob z
wykazem osob o ktorym mowa w pkt HI ust 22 ppkt. 1 SIWZ.

3) rodzaje czynnosci niezb?dnych do realizacji zamowienia, ktorych dotycz^ wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prac? przez wykonawc? lub podwykonawc? osob
wykonuj^cych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
a)prace rozbiorkowe i wyburzeniowe;

bjroboty budowlane;
c) roboty elektryczne;;
d)roboty sanitame;
e)wykonanie wentylacji.:

Zadanie 3 - Remont Sali eimnastvcznei w Szkole Podstawowei w Cedrach Mahch.
Przedmiotem zamowienia w niniejszym zadaniu jest remont sali gimnastycznej w Szkole
Podstawowej w Cedrach Malych. Obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci Cedry Male, na
dziatce nr 377/2, obr. Cedry Male. Powierzchnia remontowanego pomieszczenia wynosi
281,20 m2.

W ramach niniejszego zadania Wykonawca zobowi^zany do:
1.Wykonania wszystkich prac, a w szczegolnosci:'
a)remontu posadzki parkietowej w zakresie: cyklinowanie mechaniczne, punktowe
odtworzenie elementow nosnych i uzupelnienie ubytkow, wymiana listew przysciennych,

lakierowanie i malowanie linii boisk sportowych;
b)remontu scian, szpachlowania i malowania w zakresie: przygotowanie powierzchni

i dwukrotne malowanie;
c)wykonania prac towarzysz^cych w zakresie: naprawa i malowanie podokiennikow,
demontaz i montaz oslon grzejnikow wraz z napraw^ i malowaniem, demontaz i montaz
drabinek wraz z naprawa' malowaniem, demontaz i montaz bramek do pilki r^cznej wraz
z naprawa i malowaniem.

2.Wykonania dokumentacji technicznej powykonawczej - po wykonaniu robot obj?tych
zakresem  zamowienia zostanie  opracowany i  przekazany zamawiajacemu komplet
dokumentacji powykonawczej opracowanej w wersji tradycyjnej (teczka) oraz elektronicznej
edytowalnej (rysunki- Auto Cad, wersja nie wyzsza niz AutoCad 2013, pliki tekstowe - Word

lub Open Office oraz w formacie PDF.
3.Prowadzenia  robot   ogolnobudowlanych pod kierownictwem osob  posiadajacych
odpowiednie uprawnienia wykonawcze w danej branzy. W szczegolnosci Zamawiajacy
oczekuje udziatu w realizacji przedmiotu zamowienia kierownika z uprawnieniami w zakresie

prac drogowych.
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4.Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera przedmiar robot stanowi^cy zal^cznik

nr 17 do SIWZ.
5.Jezeli w opisie przedmiotu zamowienia lub dokumentacji projektowej wskazano okreslone
materialy i urz^dzenia, Wykonawca uprawniony jest do zastosowania materiaiow i urz^dzeh
rownowaznych. Wszelkie zapisy zawarte w dokumentacji projektowej wskazuj^ce na typ,
znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamowienia nalezy odczytywac wraz
z wyrazami lub rownowazne. Nazwy wlasne s^ przykladowe, okreslaj^ klas? produktu i shiz^
ustaleniu standardu - nie wskazuj^ na konkretny wyrob lub konkretnego producenta;
Wykonawca oferuj^c przedmiot rownowazny zobowi^zany zachowac rownowaznosc w
zakresie parametrow uzytkowych, fimkcjonalnych, gabarytowych i jakosciowych, a stosunku
do cz?sci materiaiow w zakresie estetyki, ktore musz^ bye na poziomie nie nizszym od
parametrow wskazanych przez Zamawiaj^cego; ci?zar  udowodnienia rownowaznosci
rozwi^zah spoczywa na Wykonawcy; wykaz powinien bye sporz^dzony w formie tabeli

porownawczej parametrow technicznych materiaiow oraz urz^dzeh wg dokumentacji
projektowej i materiaiow oraz urzadzeh rownowaznych ( w tym np.: wlasciwosci, wymiarow,
ci?zaru, sposobu transportu i montazu) . Jezeli zastosowanie rozwizah rownowaznych b?dzie

powodowalo koniecznosc uzyskania jakichkolwiek decyzji  czy dodatkowych robot  i
czynnosci, to Wykonawca uzyska te decyzje, wykona roboty i czynnosci wtasnym kosztem
i staraniem, z dochowaniem terminow wynikaj^cych z Umowy. Przed wbudowaniem
materiaiow Wykonawca zwroci si? z wnioskiem materialowym zawieraj^eym nazw? wyrobu
oraz podstawowe parametry do inspektora nadzoru o zatwierdzenie danego wyrobu
budowlanego do wbudowania.
6.Jezeli w opisie przedmiotu zamowienia lub dokumentacji projektowej wskazano okreslone
technologie, Wykonawca uprawniony jest do zastosowania rozwiazah rdwnowaznych lub
korzystniejszych dla Zamawiaj^cego; Wykonawca zobowi^zany jest wykazac, ze oferowane
przez niego rozwi^zania technologiczne spetniaj okreslone wymagania, wtym parametry
techniczne i standard nie gorszy, niz przyj?ty w dokumentacji projektowej; Wykonawca
powinien w szczegolnosci zlozyd wykaz sporz^dzony w formie tabeli porbwnawczej
rozwi^zania wg projektow budowlano-wykonawczych i rozwi^zah rownowaznych; ci?zar
udowodnienia rownowaznosci spoczywa na Wykonawcy; jezeli zastosowanie rozwi^zah

rownowaznych b?dzie powodowalo koniecznosc uzyskania jakichkolwiek decyzji  czy
dodatkowych robot i   czynnosci, to Wykonawca uzyska te decyzje, wykona roboty
i czynnosci wtasnym kosztem i staraniem.

7.Jezeli w opisie przedmiotu zamowiienia hib dokumentacji  projektowej  wskazano
okreslone normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, Wykonawca
uprawniony jest do zastosowania rozwi^zah rownowaznych. Wykonawca zobowizany jest
wykazac, ze oferowane przez niego rozwi^zania spelniaj^ okreslone wymagania, w tym
parametry techniczne i standard nie gorszy, niz przyj?ty w dokumentacji projektowej.
Wykonawca powinien w szczegolnosci zlozyc wykaz sporz^dzony w formie tabeli
porownawczej   rozwi^zania  wg  projektow budowlano-wykonawczych  i rozwi^zah
rownowaznych. Ci?zar udowodnienia rownowaznosci materiatow i urz^dzeh spoczywa na
Wykonawcy. Jezeli zastosowanie rozwi^zan rownowaznych b?dzie powodowalo koniecznosc
uzyskania jakichkolwiek decyzji czy dodatkowych robot i czynnosci, to Wykonawca uzyska
te decyzje, wykona roboty i czynnosci wlasnym kosztem i staraniem.
8.Zaleca si? dokonania wizji  lokalnej placu budowy, zapoznania si? z przedmiotem
zamowienia oraz zawarcia w cenie oferty (roboty platne w formie ryczahu) wszystkich
kosztow za roboty niezb?dne do prawidlowego ich wykonania zgodnie z technologi^ robot
okreslonych PN oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robot. Termin wizji lokalnej nalezy
ustalib indywidualnie z Panem Krzysztofem Dziaduszewskim pod nr telefonu 58 692 20 39.
Zamawiaiacv informuie. iz nie dokonanie wizii lokalnei przez Wvkonawce nie
skutkowac bedzie konsekwenciami w postaci wvkluczenia z  postepowania badz

11
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odrzucenia ofertv.
9.Wykonawca zobwwiazany jest  wykonac pehiy zakres robot,  kfoiy jest kouieczmy
z punktu widzema pirzepisow prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskatniia.
kohcowego efektu okreslomego pirzez przedwuiot zamowienia, a wi^e wykoaae zadanje; bez
wzgl^du na wystî puj^ce trudnosej ii miieprzewidziane okolicznosci jakie mogy wystijpie w

trakcie realizacji.
10.Wykomawcy pemiosz^ odpowiedziaJiroac za zapoznanie si^ z malezyt^ starawmsiriiii
z fresci^ dokumertaejiii przetargovwq^ ewa^ 2a u^skanie wiarygodneji taformaicji odlmasmiie
warunkow i zobowis^zan, ktore w jakikohwiek sposob mog^ wplyn^c na ceo^; aferty tab
realizacj^ robot. Wszelkie w^tpliwosci i ewentualne zmiany nalezy wyjasnic na etapie

post^powania przetargowego.
11.Ponadto roboty budowlane nalezy wykonad w sposob zgodny z przepisami ustawa
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pozn. zm.),
przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowi^zuj^cymi aktami prawa
odnosz^cymi sip do przedmiotu zamowienia, aktualnymi polskimi normami i normami

branzowymi oraz wlasciwymi przepisami bhp i ppoz.
12.Wszystkie stosowane materialy budowlane uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia
powinny posiadac stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez
upowaznion^ instytucjp krajow^.
13.Wszystkie  materiaty  budowlane  musz^  spelniac  niezbpdne  wymagania zgodne

z Polskimi Normami.
14.Wykonawca musi posiadac wszystkie wymagane prawem uprawnienia i zezwolenia, w
tym zezwolenie na prowadzenie prac podwodnych.
15.Wykonawca zglosi do organow administracyjnych zamiar rozpoczpcia oraz zakonczenia
robot budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentow.
16.Odbior robot budowlanych powinien bye dokonany zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robot".
17.Roboty tymczasowe i towarzysz^ee winny bye wliczone oraz skalkulowane I^cznie
z robotami podstawowymi.
18.Wykonawca zobowi^zany jest do udzielenia okresu gwarancji nie krotszego niz 36
miesipcy, licz^c od daty podpisania protokohi odbioru koncowego. Dhizszy niz 36 miesigcy
okres gwarancji bpdzie punktowany zgodnie z zasadami okreslonymi w XIV niniejszej SIWZ.
19.Sprzpt budowlany powinien posiadac aktualne przegl^dy i badania.
20.Do wykonania inwestyeji  musz^ bye uzywane materialy nowe dopuszczone do
stosowania w budownictwie, spelniaj^ce warunki okreslone w Ustawie o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 935) oraz przepisach

wykonawczych do tej ustawy.
21.Przy realizacji robot Wykonawca musi przestrzegac przepisow dotycz^cych ochrony

srodowiska, a w szczegolnosci:
-segregowac i wlasciwie utylizowac odpady,
-stosowac technologie ograniczaj^ee pylenie przy skladowaniu i wykorzystaniu materiatew
sypkich.

22.Plac budowy bpdzie przekazany w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
23.Wykonawca jest zobowi^zany we wlasnym zakresie i na wlasny koszt opracowad Plan
Bezpieczehstwa i ochrony Zdrowia i przedstawienia go zamawiaj^eemu najpozniej w dniu
przejpcia terenu budowy. Rozpoczpcie robot mozliwe jest po opracowaniu i udostepnieniu
w/w Planu Zamawiaj^cemu. Konsekwencje opoznienia realizacji robot z powyzszego powodu

obci^zaj^ Wykonawc^.
24.Wymagania, o ktorych mowa w art. 29 ust.3a ustawy PZP - obowi^zek zatrudnienia na
podstawie umowy o prac^. Zamawiaj^cy wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy
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Ministerstwo
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realizacji przedmiotu zamowienia zatrudnial pracownikow zatrudnionych na podstawie

umowy o prac? w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy.
1)Sposob dokumentowania zatrudnienia osob, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP:

a)najpozniej w dniu przej?cia placu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiaj^cemu
kompletny Wykaz Pracownikow przeznaczonych do realizacji zamowienia ze wskazaniem
podstawy dysponowania tymi osobami oraz z przypisanymi do tych osob czynnosciami,
ktore b?d^ wykonywac w ramach umowy o prac?, ktory stanowic b?dzie zal^cznik do
umowy.

b)roboty budowlane obj?te przedmiotem umowy b?d^ swiadczone przez osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prac? w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy -  zwane
Pracownikami wymienione w zal^czniku do Umowy pn. ,,Wykaz Pracownikow".
c)Wykonawca zobowi^zuje si?, ze Pracownicy wykonuj^cy przedmiot umowy, wskazani
w Wykazie Pracownikow b?d^ w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy
o prac? w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z pozn. zm.).

d)W sytuacji, gdy Zamawiaj^cy powezmie w^tpliwosc co do sposobu zatrudnienia
personelu - moze zwrocic si? z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Pahstwow^

Inspekcj? Pracy, w celu weryfikacji czy osoby wskazane w Wykazie Pracownikow s^
zatrudnione na umow? o prac?.

2)uprawnienia Zamawiaj^cego w zakresie kontroli spelniania przez wykonawc? wymagan,
o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytuhi niespelnienia tych wymagan:

a)W celu kontroli przestrzegania postanowieh umowy przez Wykonawc? przedstawiciel
Zamawiaj^cego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji Personelu Wykonawcy
uczestnicz^cego w realizacji przedmiotu umowy, na okolicznosc zgodnosci w Wykazem
Pracownikow, o ktorym mowa w pkt 1 lit a powyzej.
b)Zamawiajacy dopuszcza mozliwosd zmiany osob, przy pomocy, ktorych Wykonawca
swiadczyc b?dzie przedmiot umowy, na inne posiadaj^ce co najmniej tak^ sam^ wiedz?,

doswiadczenie i kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogow dotycz^cych
zatrudniania na podstawie umowy o prac?. O planowanej zmianie osob, przy pomocy
ktorych Wykonawca wykonuje Przedmiot  Umowy, Wykonawca zobowi^zany jest

niezwlocznie powiadomic Zamawiaj^cego na pismie przed dopuszczeniem tych osob do
wykonywania prac.
c)Za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikow swiadcz^cych przedmiot umowy
na podstawie umowy o prac? w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaplaci
Zamawiaj^cemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac?
ustalonego  na  podstawie  przepisow o  minimalnym wynagrodzeniu  za  prac?

(obowi^zuj^cych w chwili stwierdzenia przez Zamawiaj^cego niedopelnienia przez
Wykonawc? wymogu zatrudniania Pracownikow swiadcz^cych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prac? w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesi?cy w
okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopelniono przedmiotowego wymogu - za kazd^

osob? wykonuj^c^ roboty bez podpisanej umowy o prac? zgodnie z wykazem osob o ktorym
mowa w pkt III ust 22 ppkt. 1 SIWZ.

3)rodzaje czynnosci niezb?dnych do realizacji zamowienia, ktorych dotycza wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prac? przez wykonawc? lub podwykonawc? osob
wykonuj^cych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a)remont posadzki parkietowej;
b)prace malarskie.
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2^ Obowiazki Wykonawcv ^dkrtvczai ziidania nr 1. zadania nr 2, zadania nr 311}
1. W ramach przedmiotu zanMwwniai Wykonawca zobowiqzany b^dzie w szczegoltaose dta:
a)prawidtowego  wykonania wszystkicb  prac zwiqzanych  z rea&aqiq  przedmiotu
zamowienia w zafaesie tinioiiwiaj^cyM nzyskanie przez Wykonawc^ zgodmie z przepisaimi
Prawa budowlanego, pozwolenna na uizvtkowanie (dotyczy wylqcznie zadania nr 2) oiaiz
uzytkowanie powstaiej infrastruktury zgodnie zjej przeznaczeniem^
b)wytyczenia geodtaypegp otoiiektow ii wykonania inwentaryzacji powykonawczejj pxu
zakonezeniu robot (dotyczy wytqcznie zadania nr IX
c)doprowadzenia na wtasny koszt emeigji efcfctrycznej i wody na teren budowy stosownie db
potrzeb, podi^czenia licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow
zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot;
d)zabezpieczenia drog prowadz^cych na teren budowy od uszkodzen, ktore mog^
spowodowac transport i  sprz^t  Wykonawcy, w szczegolnosci  dostosowac  si^  do
obowi^zuj^cych ograniczen obciazen osi pojazdow podczas transportu materiaiow i sprz^tu
do i z terenu budowy, aby nie spowodowai on szkod na drogach;
e)opracowania i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu na okres reaiizacji zadania
wraz z ich zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja tych zmian oraz
ponoszenie wszystkich kosztow zmiany organizacji ruchu;
f)sprz^tania na biez^co ulic z zanieczyszczen powstafych od jazdy i pracy sprz^tu i srodkow
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku spowodowania

jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowej naprawy;
g)powiadomienia mieszkancow, zakiadow usiugowych i gestorow sieci o prowadzonych

robotach i utrudnieniach z tjnm zwi^zanych - nie pozniej niz na 7 dni przed przyst^pieniem do
robot;
h) udziatu w naradach koordynacyjnych, w celu omowienia post^pow prac oraz uwag
i problemow, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, w miejscu
wskazanym przez Zamawiaj^cego. Terminy narad b^d^ ustalane przez Zamawiaj^cego wg

potrzeb;
i) po zakonezeniu realizacji   robot   stanowi^cych przedmiot  niniejszej   umowy  do
uporz^dkowania na wlasny koszt i ryzyko terenu budowy i przekazania go protokolarnie
Zamawiaj^cemu w terminie ustalonym jako odbior koncowy robot;
j) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej za
szkody, ktore mog^ wynikn^c w zwi^zku z prowadzonymi w ramach zamowienia robotami;
k) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zamowienia od mog^cych
wyst^pic szkod, naglych zdarzeii losowych oraz odpowiedzialnosci cywilnej;
1) utrzymywania na wlasny koszt na biez^co czystosci na terenie budowy;
mjwykonania na wlasny koszt robot tymczasowych, ktorych potrzeba wynika z technologii
prowadzonych robot;
n) natychmiastowego usuni^cia wszelkich szkod i awarii spowodowanych przez Wykonawc^
w trakcie realizacji robot;
o) przerwania robot  na zadanie Zamawiajacego i w zwi^zku z tym zabezpieczenia
wykonywanych robot przed ich zniszczeniem;
p) przeprowadzenia  robot   rozbiorkowych  i  budowlanych  zgodnie  z  wymogami
rozporz^dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);
q) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow. Wykonawca moze zlecic
cz^sc robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robot przez podwykonawcow nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowiqzan wynikajqeych z warunkow
postawionych w SIWZ. Wykonawca, zlecajqc roboty podwykonawcom zobowiqzany jest
bezwzgl^dnie przestrzegtic przepisow wynikajqeych z art. 647 Kodeksu Cywilnego.

Ministerstwo
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Zamawiajacemu przyshiguje prawo z^dania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zalozeniami i przepisami;
r) dokonywania w odpowiednim czasie wszystkich niezb?dnych sprawdzeh i pomiarow,
ktore powinny bye prowadzone zgodnie z wlasciwymi normami i procedurami, sztuk^
budowlan^ oraz dokumentacj^ projektow^;
s) protokolarnego przej?cia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie;
t) realizacji   robot  w sposob umozlwiaj^cy realizacj? zaj?c w Szkole Podstawowej
w Giemlicach (dotyczy zadania nr 1) oraz w szkole Podstawowej w Cedrach Malych (dotyczy
zadania nr 2 i zadania nr 3);
u) zapewnienia organizacji prowadzenia robot gwarantuj^cej wykonanie przedmiotu umowy

w wymaganym przez Zamawiaj^cego terminie (m.in. praca na dwie zmiany, w koniecznych
przypadkach praca nocna, praca w warunkach zmianowych, praca szesc dni w tygodniu;
v) wykonania zamowienia z materiaiow posiadaj^eych stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne i atesty wydane przez upowaznione instytucje;

w) zapewnienia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt obshigi geologicznej, o ile wyst^pi
taka koniecznosc;

x) uzyskania akceptacji   Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru co do materialow
wykorzystanych przy realizacji zamowienia;
y) opracowania i przekazania Zamawiaj^cemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego
(dotyczy zadania nr 1) oraz zgloszenie przedmiotu zamowienia do odbioru koncowego;
z) wykonania przed zgloszeniem zamowienia do odbioru, wszystkich niezb?dnych prob
z wynikiem pozytywnym;
aa)  opracowania   i   protokolarnego  przekazania  Zamawiaj^cemu  dokumentacji
powykonawczej oraz zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, dokumentacj?
powykonawcz^ nalezy wykonac w 3 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie
elektronicznej na plycie CD/DVD zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ;
bb) uczestniczenia w czynnosciach odbioru cz?sciowego, koncowego i ostatecznego
(pogwarancyjnego), a takze czynnosciach usuni?cia stwierdzonych wad, przekazanie atestow
i zaswiadczen;

cc) zgloszenia w formie pisemnej gotowosd do odbioru ostatecznego na dziesi?c (10) dni
przed uplywem gwarancji i r?kojmi za wady;
dd) przestrzegania przepisow bhp i p.poz.;
ee) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wlasny koszt;
ff) umozliwienia wst^pu na teren budowy upowaznionym przedstawicielom Zamawiaj^cego.
gg) zorganizowania w przypadku braku mozliwosci zorganizowania zaplecza robot na terenie
budowy poza terenem budowy we wiasnym zakresie i na wlasny koszt.
hh) doprowadzania do nalezytego stanu i porz^dku terenu budowy po zakohczeniu robot i
przekazaniu do zamawiaj^cemu w terminie odbioru koncowego, w tym usuni^cia
ewentualnych szkod na wlasny koszt;
3) Ponadto, Zamawiaiacv informuie:
1.W przedmiotowym post^powaniu o udzielenie zamowienia publicznego zastosowana
zostanie tzw. ,,procedura odwrocona", o ktorej mowa w art. 24aa ustawy PZP.
2.Zamawiaj^cy dopuszcza skladanie ofert cz^sciowych. Pod pojeciem oferty czesciowej
rozumie si^ pojedyncze zadania wskazane w pkt III niniejszej SIWZ. Wykonawca moze
zlozyc ofert? na jedno lub kilka zadah.
3.Zamawiaj^cy nie przewiduje w ramach w/w zadah udzielenia zamowieh na podstawie art.
67 ust. 1 pkt. 6.
4.Przedmiotowe zamowienie jest wspolfinansowane ze srodkow Ministerstw Sportu -
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.
3. Zamawiaj^cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych

Ministerstwo
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IV.Termin wykonania zamowienia.
Zamawiaj^cy ustala nast^puj^cy termin wykonania zamowienia:
a)W zakresie ZADANIA 1 - 31.10.2018 r. (za termin wykonania zamowienia uznaje si?

podpisanie bezusterkowego protokohi odbioru robot budowlanych przez obie strony).
b)W zakresie ZADANIA 2 - 31.10.2018 r. (za termin wykonania zamowienia uznaje si?

uzyskanie przez Wykonawc? prawomocnej  i  ostatecznej  decyzji  o pozwoleniu na
uzytkowanie).

c)W zakresie ZADANIA 3 - 31.10.2018 r. (za termin wykonania zamowienia uznaje si?
podpisanie bezusterkowego protokohi odbioru robot budowlanych przez obie strony).

V.Warunki udzialu w post?powaniu.
O udzielenie zamowienia mog^ ubiegac si? Wykonawcy, ktorzy:

1)Nie podlegaj^ wykluczeniu;
Brak podstaw do wykluczenia zostanie wst?pnie zweryfikowany na podstawie przedlozonego
wraz z ofert^ oswiadczenia- wg wzoru na zat^czniku nr 2 do SIWZ.

2)Spelniaji} warunki udzialu w post?powaniu dotycz^ce:

a)Kompetencji lub uprawnieA do prowadzenia okreslonej dziaialnosci zawodowej,
o ile wynika to z odr?bnych przepisow;

Zamawiaj^cy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie.

b)Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiaj^cy nie wyznacza szczegolowego warunku w tym zakresie.

45450000-6

45430000-0

53300000-9

45300000-0

45440000-3

45420000-7

45421130-4

45111200-0

45210000-2

^smmx^f

37400000-2

453MHM0-3

4521222:1-1

4510G000-8

KodCPV

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

Pokrywanie podtog i scian

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Instalowanie drzwi i okien

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow? i roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie budynkow

Roboty budowlane

Artykuty i sprz?t sportawy

Roboty instalacyjne elektayczne

Roboty budowlane: w zakrasie tniriowy tonic s^)orf owych

Przygof owanie teteaui po^ budtew?

Nazwa

3) Kod Wspolnego Slownika Zamowieii fCPV):
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d) Zdolnosci technicznej i zawodowej
W zakresie zadania 1:
l.Warunek ten zostanie spelniony jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat

przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy
to w tym okresie, wykonal i prawidlowo ukohczyl co najmniej dwie roboty budowlane
z ktorych kazda spetoia nast^puj^ce warunki:

a)dotyczyta wykonania boiska z nawierzchni^ poliuretanow^ lub poliuretanowo -
kauczukow^,

b)powierzchnia boiska wynosi, co najmniej 800 m2,
c)wartosc robot wynosi, co najmniej 200 000,00 PLN brutto kazda.

2.Warunek ten zostanie spetniony jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje lub b^dzie
dysponowal nast^puj^cymi kluczowymi osobami:
a.Kierownik Budowy - minimalna liczba osob: 1, kwalifikacie: uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen w zakresie
lub odpowiadaj^ce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie
wczesniej obowi^zuj^cych przepisow, doswiadczenie zawodowe: w okresie ostatnich pi^ciu
lat przed uplywem terminu skladania ofert pelnil co najmniej dwa razy funkcje Kierownika
Budowy przy realizacji co najmniej dwoch zakonczonych inwestycjach obejmuj^cych
roboty drogowe, kazda o wartosci minimalnej 200 000,00 zl brutto.

b.Kierownik Robot elektrycznych - minimalna liczba osob: 1; kwalifikacje: uprawnienia
budowlane do kierowania robotami elektrycznej bez ograniczen lub odpowiadaj^ce im
wazne uprawnienia  budowlane,  ktore  zostaiy wydane  na  podstawie  wczesniej
obowi^zuj^cych przepisow.
Do pelnego wykonania przedmiotu zamowienia, Wykonawca powinien zatrudnic

wystarczaj^c^ liczb^ wykwalifikowanego personelu gwarantuj^cego wlasciw^, jakosc
wykonanych prac.

UWAGA:
Zamawiajtjcy, okreslaj^c wymogi dla kazdej osoby w zakresie posiadanych uprawnien
budowlanych, dopuszcza odpowiadaj^ce im uprawnienia budowlane, ktore zostaly
wydane na podstawie wczesniej obowi^zuj^cyxh przepisow oraz odpowiadaj^ce im
uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art 12a oraz innych przepisow ustawy
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn.zm.) oraz ustawy
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich
Unii Europejskiej (Dz. V. z 2008 r. nr 63, poz. 394 z pozn. zm.).

W zakresie zadania 2:
l.Warunek ten zostanie spelniony jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat
przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy to
w tym okresie, wykonal i prawidlowo ukonczyl co najmniej dwie roboty budowlane
polegaj^ce na budowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie obiektu budowlanego.
Kazda z robot o wartosci minimalnej 170 000,00 zt brutto.
2.Warunek ten zostanie spelniony jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje lub b?dzie
dysponowat nast^puj^cymi kluczowymi osobami:
a. Kierownik Budowy - minimalna liczba osob: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez
ograniczen lub odpowiadaj^ce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowi^zuj^cych przepisow, doswiadczenie zawodowe: w okresie
ostatnich pi^ciu lat przed uplywem terminu skladania ofert pelnil co najmniej dwa razy
funkcje Kierownika Budowy przy realizacji co najmniej dwoch zakonczonych inwestycjach
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obejmuj^cych budtawfi padwdbwK^^, mraJatBizaq^ lub remont obiektu budewlanego, kazeta
o wartosci minimalnejj 120 000^0® z^ tannito..
b.Kierownik robot, dekfryczmycfc - miinraMtllna liczba osob: 1; kwalifikacje: uprawniieniia
budowlane do kiero^ania robotamai dldktntycznymi bez ograniczeii lub odpowiadaj^ce im
wazne  uprawnienia bwtewtane,  tame zostaiy  wydane  na  podst&wie  wczesuiej
obowi^zuj^cych przepisow.
c.Kierownik robot samitamjiycb - nD^^mallBa liczba osob: 1; kwalifrkacje: wptmnmam
budowlane do kierawamiai robotansi w zataesie sieci kanalizacyjnych bez Qgjraniezen tab
odpowiadajace im wazne aprawmieiua taidtowlane, ktore zostaiy wydane na podstawie

wczesniej obowi^zuj^cych przepisow.

Do pelnego wykonania przedmiotu zamowienia, Wykonawca powinien zatrudnic

wystarczaj^c^ Hczb^ wykwalifikowanego personelu gwarantuj^cego wlasciw^ jakosc
wykonanych prac.

UWAGA:
Zamawiajacy, okreslajijc wymogi dla kazdej osoby w zakresie posiadanych uprawnien
budowlanych, dopuszcza odpowiadajijce im uprawnienia budowlane, ktore zostaiy
wydane na podstawie wczesniej obowiqzuj^cych przepisow oraz odpowiadajijce im
uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art 12a oraz innych przepisow ustawy
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. V. x 2013 r. poz. 1409 z pozn.zm.) oraz ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskicb
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394 z pozn. zm.).

W zakresie zadania 3:
l.Warunek ten zostanie spelniony jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat
przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziaialnosci jest krotszy to
w tym okresie, wykonal i prawidtowo ukonczyl co najmniej dwie roboty budowlane
polegaj^ce na budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie obiektu budowlanego.
Kazda z robot o wartosci minimalnej 30 000,00 zl brutto.
2.Warunek ten zostanie spelniony jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje lub b^dzie
dysponowal nast^puj^cymi kluczowymi osobami:
a. Kierownik Budowy - minimalna liczba osob: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez
ograniczen lub odpowiadaj^ce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaiy wydane na
podstawie wczesniej obowi^zuj^cych przepisow, doswiadczenie zawodowe: w okresie

ostatnich pi^ciu lat przed uplywem terminu skladania ofert pelnil co najmniej dwa razy
funkcje Kierownika Budowy przy realizacji co najmniej dwoch zakonczonych inwestycjach

obejmuj^cych budow^, przebudow^, modernizacj? lub remont obiektu budowlanego, kazda
o wartosci minimalnej 30 000,00 zl brutto.

Do pelnego wykonania przedmiotu zamowienia, Wykonawca powinien zatrudnic
wystarczaj^c^ liczb^ wykwalifikowanego personelu gwarantuj^cego wlasciw^, jakosc
wykonanych prac.

UWAGA:
Zamawiaj^cy, okreslajijc wymogi dla kazdej osoby w zakresie posiadanych uprawnien
budowlanych, dopuszcza odpowiadajijce im uprawnienia budowlane, ktore zostaiy
wydane na podstawie wczesniej obowiijzujijcych przepisow oraz odpowiadajijce im
uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
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2.W celu wst^pnego wykazania spelniania warunkow udziatu w postfpowaniu, wraz
z ofert^ nalezv zlozyc:

a)Wypelnione oswiadczenie o spetnianiu warunkow udzialu w post^towaniu — wg wzoru

na zatifczniku 3 do SIWZ;

3.Wykonawca, ktorego  oferta  zostala  najwyzej   oceniona w przedmiotowym
post^powaniu, celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na pisemne
wezwanie Zamawiaiacego, zlozy nast^puj^ce dokumenty:

a. odpis z wlasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odr^bne przepisy wymagaj^ wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1
ustawy PZP.

b.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiaj^cemu
oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej,
o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP. Wraz ze zlozeniem oswiadczenia,
wykonawca moze przedstawic dowody, ze powi^zania z innym wykonawc^ nie prowadzq
do zaklocenia konkurencji w post^powaniu o udzielenie zamowienia. Wzor oswiadczenia
zostanie udost^pniony wraz z informacj^ z otwarcia ofert na stronie internetowej
Zamawiaj^cego.

Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art 12a oraz innych przepisow ustawy
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. V. z 2013 r. poz. 1409 z pozn.zm.) oraz ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paiistwach cztonkowskich
Uuii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394 z pozn. zm.).

VI. Fakultatywne podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust 5 pkt. 1 ustawy

PZP.

1. Zamawiajijcy wykluczy z przedmiotowego postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego wykonawc^:
a) w stosunku, do ktorego otwarto likwidacj^, w zatwierdzonym przez s^d uktadzie

w post^powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacj^ jego maj^tku lub s^d zarz^dzil likwidacj^ jego maj^tku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z pozn.
zm.) lub ktorego upadtosc ogloszono, z wyj^tkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu
upadiosci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s^du, jezeli uklad

nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj^ maj^tku upadlego, chyba ze
s^d zarz^dzil likwidacj^ jego maj^tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. - Prawo upadlosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z pozn. zm.);

VQ. Wykaz oswiadczen i dokumentow, jakie majij dostarczyc Wykonawcy w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spelniania warunkow udziatu
w post^powaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

1. W celu wst^pnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o ktorych mowa w art
24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP, wraz z oferta nalezy zlozyc:
a. Wypelnione oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia — wg wzoru na zat^czniku

nr2doSIWZ.

Ministerstwo
Sporlu i Turystyki



20

4.Wykonawca, ktorego  oferU lostafti  najwyzej    oceniona w przedmiotowym
post<;powaniii^     celu   potwierdze^a    spelniania   waninkow  udziaiii
w post^powaniw, na wezwanie Zamawiaiacego. ziozy nast^pujqce dokumenty:

a)Wykaz robot btido^lanych w zakresie wskazanym will V pkt 2 lit. e) SHWZ
wykonanych nie wczesniej niz w ofaesie osiatnich pi^ciu lat przed uplywem terminu
skiadania ofert, a jezeli okres1 prowadizeniiai dzialalnosci jest krotszy - w tym otaesie, wwaiz z
podaniem id* rodzajn, wartoici, diaty, miiejisica wykonania i podmiotow, aa rzecz ktwydii
roboty te zostaiy wykomane, z za)aczMem dowoddw okreslaj^cycir czy te rotaty
budowlane zostaiy wykooane nalezyeie; w szczegolnosci informacji o> tym czy roboty
zostaiy wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidiowo ukonczone, przy
czym dowodami, o ktorych mowa, s^ referencje b^dz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byiy wykonywane - wedlug wzorow na
zatycznikach nr 6a (dla zadania nr 1), 6b (dla zadania nr 2) oraz 6c (dla zadania nr 3)
do SIWZ.
b)W zakresie wskazanym w ust. V pkt. 2 lit. c) niniejszej  SIWZ - wykaz osob,
skierowanych przez wykonawc^ do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztaicenia niezb^dnych do
wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci
oraz informacj^ o podstawie do dysponowania tymi osobami — wg wzorow zahjcznikow

nr 4a (dla zadania nr 1), 4b (dla zadania nr 2) oraz 4c (dla zadania nr 3)do SIWZ;
5.Dowodami o ktorych mowa w ust VII pkt. 4 lit a) s^:

1)Referencje/poswiadczenie b^dz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz

ktorego roboty budowlane byiy wykonywane;
2)w przypadku zamowien na roboty budowlane — oswiadczenie Wykonawcy — jezeli

z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskac poswiadczenia o ktorym mowa w pkt. a.

6.Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkow udziaiu w post^powaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego cz^sci,
polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotow, niezaleznie od
charakteru prawnego i^cz^cych go z nim stosunkow prawnych.
7.Wykonawca,  ktory polega na zdolnosciach innych podmiotdw, musi  udowodnic
zamawiaj^cemu, ze realizuj^c zamowienie, b^dzie dysponowai niezb^dnymi zasobami tych
podmiotow, w szczegolnosci przedstawiaj^c zobowi^zanie tych podmiotow do oddania mu do
dyspozycji niezb^dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia - wg wzoru na

zaiijc/.niku nr 5 do SIWZ.
8.Zamawiaj^cy oceni, czy udost^pniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe pozwalaj^ na wykazanie przez wykonawc^ spelniania warunkow
udziaiu w post^powaniu oraz zbada, czy nie zachodz^, wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5.
9.W odniesieniu do warunkow dotycz^cych wyksztaicenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy mog^ polegac na zdolnosciach innych podmiotow, jesli podmioty
te zrealizuj^ roboty budowlane, do realizacji ktorych te zdolnosci s^ wymagane.
10.Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu, o ktorym mowa w ust. 8, nie
potwierdzaj^ speinienia przez wykonawc^ warunkow udziaiu w post^powaniu lub zachodz^
wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, zamawiaj^cy z^da, aby wykonawca w
terminie okreslonym przez zamawiaj^cego:

1)zast^pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2)zobowiqzai sic ^o osobistego wykonania odpowiedniej cz^sci zamowienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, o ktorych mowa w ust. 7.
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11.Wykonawca, ktory powohjje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spefniania, w zakresie, w jakim powoluje si^
na ich zasoby, warunkow udziahi w post?powaniu skiada takze oswiadczenie wg wzoru na

zai^czniku nr 2 i nr 3 do SIWZ dotycz?ce tych podmiotow.
12.Wykonawca,   ktory   zamierza   powierzyc   wykonanie   cz?sci   zamowienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z
udziahi w post?powaniu skiada takze oswiadczenie wg wzoru na zal^czniku nr 2 do SIWZ -
dotycz?ce podwykonawcow.
13.W przypadku  wspolnego ubiegania si? o zamowienie  przez  wykonawcow,
oswiadczenie wg wzoru na zal^czniku nr 2 oraz nr 3 do SIWZ skiada kazdy z wykonawcow
wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. Dokumenty te potwierdzaj^ spelnianie warunkow
udziahi w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z wykonawcow
wykazuje spelnianie warunkow udziahi w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
14.Podwykonawcy.
a.Zgodnie z art. 36b Zamawiaj^cy z?da wskazania przez Wykonawc? w ofercie cz?ci
zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzyc podwykonawcom, i podania przez
wykonawc? firm podwykonawcow.
b.Zamawiaj^cy z^da, aby przed przyst^pieniem do wykonania zamowienia wykonawca
podai nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w te roboty budowlane a takze zawiadamial i przekazywat informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzyc
realizacj? robot budowlanych.
c Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powolywal si?, na zasadach okreslonych w Rozdziale V w celu wykazania
spelniania warunkow udziahi w post?powaniu, o ktorych mowa w Rozdziele V wykonawca
jest obowi?zany wykazac zamawiaj^cemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
post?powania o udzielenie zamowienia

15.Dokumenty sporz^dzone w j?zyku obcym b?d^ skladane wraz z thimaczeniem nh j?zyk
polski, poswiadczonym przez wykonawc?.
16.Dokumenty potwierdzaj^ce spelnianie warunkow udziahi w post?powaniu b?d?
sktadane w formie oryginahi lub kopii poswiadczonej za zgodnosd z oryginalem przez
wykonawc?.  Zamawiaj^cy  moze  z?dac  przedstawienia  oryginahi  lub  notarial nie
poswiadczonej kopii dokumentu wyl?cznie wtedy, gdy ztozona przez wykonawc? kopia

dokumentu jest nieczytelna lub budzi w^tpliwosci co do jej prawdziwosci.
17.W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia oraz w
przypadku innych podmiotow, na zasobach ktorych Wykonawca polega na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy PZP, kopie dokumentow dotycz?cych odpowiednio
wykonawcy lub tych podmiotow musz^ bye poswiadczone za zgodnosc z oryginalem
odpowiednio przez wykonawc? lub te podmioty.
18.Jezeli  wykonawca  ma  siedzib?  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 3:

1) lit. a - skiada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzib?
lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj^ce odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogloszono upadlosci.

19.Dokument, o ktorych mowa w pkt. 18 powinien byd wystawiony nie wczesniej niz
6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.
20.Jezeli w kraju w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych
mowa w pkt. 18, zast?puje si? je dokumentem zawieraj^cym odpowiednio oswiadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub
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oswiadczeaie osofcy, faoftjj dtokuinoill nfliat dotyezyd, zfozone przed notarbszem lub przed
organem sadowym, ad'miiniisJraGvjnyraii altoo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego wtasciwym ze wzgl^du rai sedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub

miejsce zamieszkania tej osoby.
21.W przypadku wajtpHiiwdwoi <bd> do tresci dokumentu zfozonego przez Wykmtawe?
majacego siedzib? bb miejsce zam'ieszkaraa poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:,
Komisja przetargowa ionize zwrocJc si^ dlo wlasciwych organow odpowiednio taajp,
w ktorym wykonawca ma si:edzibe tub miejisce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument
dotyczy, o udzielenie niezbedmychi uniforma^f dotyczacych tego dokumentu.
22.Jezeli jest to niezb^dne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu post^powania
o udzielenie zamowienia, zamawiajacy moze na kazdym etapie post^powania wezwac
wykonawcdw do tdozenia wszystkich lub niektorych oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych, ze nie podlegaja wykluczeniu, spelniaja waiunki udziab w postppowaniu,
a jezeli zachodz$ uzasadnione podstawy do uznania, ze ziozone uprzednio oswiadczema lub
dokumenty nie sa juz aktualne, do ztozenia aktualnych oswiadczen lub dokumentow.
23.Wykonawca  nie jest   obowiazany  do zlozenia oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych brak podstaw do wykluczenia oraz  spelnianie warunkow udziaht
w post^powaniu, jezeli zamawiajacy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczace tego
wykonawcy lub moze je uzyskac za pomoca bezplatnych i ogolnodost^pnych baz danych,
w szczegolnosci rejestrow publicznych wrozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujacych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji zaleca si^ aby Wykonawca wskazal
Zamawiajacemu  sygnatur^  post^powania,  w ktorym wymagane  dokumenty,
oswiadczenia si^ znajduj^.

VIII. Informacje o sposobie porozomiewania si^ Zamawiajacego z Wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen lub dokumentow, a takze wskazanie osob uprawnionych
do porozumiewania si? z Wykonawcami.

1.Do kontaktowania si? z wykonawcami upowazniony jest:^ '
w sprawach formalno-prawnych:
Pawel Faczyhski, w dniach od pn. do pt. w godzinach 8:00 - 14:00, e-mail:
pawel.faczynski@cedry-wielkie.pl, fax: 58 683-61-66

w sprawach merytorycznych:
Krzysztof Dziaduszewski, w dniach od pn. do pt. w godz. 8.00 - 14:00, e-mail:
k.dziaduszewski tiPcedry-wielkic.pl
2.W niniejszym postepowaniu oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz

informacje Wykonawcy przekazuj^ za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej
(w formie pliku pdf oraz doc.) na adres e-mail: magda.wozniak@cedry-wielkie.pl
Zamawiaj^cy przekazuje informacje za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej
z zastrzezeniem pkt. 3. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

3.Forma pisemna zastrzezona jest dla skladania oferty wraz z zatacznikami, w tym
oswiadczen  i  dokumentow potwierdzaj^cych  speinianie  warunkow udzialu
w post?powaniu oraz pelnomocnictw.

4.W przypadku  braku potwierdzenia  otrzymania wiadomosci  przez  Wykonawc?,
Zamawiaj^cy domniema, iz pismo wyslane przez Zamawiajacego na numer faksu lub na
poczt? elektroniczn^ zostato mu dor?czone w sposob, ktory umozliwil Wykonawcy
zapoznanie si? z trescia pisma.

IX. Wymagania dotyczijce wadium.
1. Warunkiem udzialu w post?powaniu o udzielenie zamowienia jest wniesienie wadium

w prawidlowej wysokosci dla danej cz?sci, na ktor^ Wykonawca sklada ofert?. Kwota
wadium dla ofert calkowitych wynosi 9 000,00 d, a dla ofert cz?sciowych:
Zadanie 1 - 6000,00 zl,
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Zadanie 2 - 2500,00 zl,
Zadanie 3 - 500,00 zl.
W przypadku ztozenia ofert na kilka cz^sci, kwota watlium stanowi sum^ wadiow

ustalonych tllu poszczegdlnych cz^sci zamowienia.
2.Wadium moze bye wniesione w pieni^dzu, por?czeniach bankowych lub por?czeniach

spoidzielczej kasy oszcz?dnosciowo — kredytowej (musi bye por?czeniem pieni?znym),
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz por?czeniach udzielanych
przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczosci (art. 45 ust. 6 ustawy).

3.Wadium wnosi si? przed uplywem terminu skladania ofert.
4.Wadium wnoszone w pieni^dzu wplaca si^ przelewem na ponizszy rachunek bankowy

Zamawiajacego: BS w Pruszczu Gdanskim nr 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019
5.Wykonawca wnosz^cy wadium w pieniqdzu zobowigzany jest do wplacenia go

odpowiednio wczesniej, tak aby znalazlo si? ono na koncie Zamawiajqcego przed datq
1godzinq skladania ofert

6.Wadium wnoszone w formie niepieni?znej powinno bye wystawione na Gmin? Cedry
Wielkie, ul. M. Plazyhskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie. Oryginal dokumentu nalezy
ztozyc w opisanej kopercie wraz z oferti), natomiast potwierdzonq za zgodnosc
z oryginalem kserokopi? nalezy dolqczyc do oferty.

7.Dokument  por?czenia/gwarancyjny powinien przewidywac utrat? wadium na rzecz
Zamawiajacego w przypadkach okreslonych w pkt. 8 i 9

8.Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiajqcego, wraz z odsetkami, w przypadku, gdy
Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana:

a.odmowi podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie,
b.nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
c.zawarcie umowy b?dzie niemozliwe z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy.

9.Ponadto Zamawiaj^cy  zatrzyma wadium wraz  z  odsetkami, jezeli  Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie o ktorym mowa w art. 26 ust 3 i 3a, z przyczyn lezgcych po
jego stronie, nie zlozyl oswiadczeh lub dokumentow potwierdzaj^eych okolicznosci,
o ktorych mowa w art. 25 ust 1, oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.  1,
pelnomocnictw lub nie wyrazil zgody na poprawienie omylki, o ktorej mowa w art. 87 ust
2pkt. 3, co spowodowalo brak mozliwosci wybrrmia oferty zlozonej przez Wykonawc?

jako najkorzystniejszej.
10.Wadium musi zabezpieczac ofert? w calym okresie zwi^zania ofertg, ktory wynosi 30 dni

od uplywu terminu skladania ofert.
11.Zamawiaj^cy zwroci wadium dla Wykonawcy na zasadach okreslonych w art. 46 ustawy

PZP.
X. Term in zwiijzania ofert^.
1.Termin zwi^zania ofert^ w niniejszym post?powaniu wynosi 30 dni.
2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj^cego moze przedhizyc termin

zwiazania ofert^, z tym ze Zamawiaj^cy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uplywem terminu zwi^zania ofert^, zwrocic si? do wykonawcow o wyrazenie zgody na
przedhrzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dluzszy jednak niz 60 dni.

3.Odmowa wyrazenia zgody, o ktorej mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.
4.Przedtuzenie terminu zwi^zania ofert^ jest   dopuszczalne tylko z jednoczesnym

przedhizeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedtuzony okres zwi^zania ofert^. Jezeli przedluzenie terminu
zwiazania ofert^ dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi^zek
wniesienia nowego wadium lub jego przedhrzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktorego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

5.Bieg terminu zwi^zania ofert^ rozpoczyna si? wraz z uptywem terminu skladania ofert.
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XL Opis sposobu przygotowania oftrfy.
1.Oferta powinna  zostac  sporzadzoma wedhig wzorow fonnularzy

sfanowi^cycto odpowiedm zalacznik m lla, Ib i lcdo SIWZ.
2.Do oferty nalezy dol^czyc dokumenty wypelnione wst?pne oswiadczenie o>

warunkdw udziahx w post?powaniu - wg wzoru na zal^czniku m 3dto SIWZ, wypeftniwte
wst?pne oswiadczeme o braleu podstaw db wykluczenia - wg wzoru ma zal^ezmifa nr 2
do SIWZv ewentualne pelnomocnictwa, dowod wniesienia wadium, zobowi^zaimie ^g
wzoru na zal^czniku nr 5 do SIWZ - w ptzypadku powolywania si^ na zasoby jmMoiii
trzeciego.

3.Zaleca si?, aby oferta wraz ze wszystkimi zal^cznikami byta spi^ta w sposob

uniemozliwiaj^cy jej zdekompletowanie.
4.Wykonawca moze zfozyc tylko jedn^ ofert? na kazd^ z cz?sci.

5.Ofert? sporz^dza si? w j?zyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

6.Zaleca si?, aby kazda ze stron oferty byla ponumerowana i zaparafowana przez
Wykonawc? lub osob?/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

7.Oferta wraz ze wszystkimi zai^cznikami musi bye podpisana przez Wykonawc? lub
osob?/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy. Petaomocnictwo powinno
bye ded^czone do oferty o ile nie wynika z innych zai^czonych dokumentow.
Pelnomocnictwo powinno bye zlozone w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.

8.Zaleca si? zal^czenie przez osoby fizyczne skladaj^ce ofert?, dokumentow, z ktotych
bpdzie wynikalo upowaznienie do podpisania oferty.

9.Poprawki powinny byd naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy lub
osoby/osob upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy.

10.Wykonawca wskaze w ofercie, ktore z cz?sci zamowienia zamierza powierzyc do
wykonania podwykonawcom.

11.Wykonawca winien umiescic ofert? wraz z zal^cznikami w zamkni?tej kopercie
zaadresowanej na adres:

Urz^d Gminy Cedry Wielkie
ul. M. Plazynskiego 16
83-020 Cedry Wielkie

Na kopercie nalezv umiescic:
3)nazw? i adres wykonawcy,
4)napis: nPost?powanie nr ZP.271.18.2018 Oferta na realizacj? zamowienia pn.:
Przebudowa boiska trawiastego w miejscowosci Giemlice na boisko wielofunkcyjne
o nawierzehni poliuretanowej   oraz przebudowa i modernizacja pomieszczen
sanitarno - socjalnych i remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Cedrach
Mahch, w ramach projektn pn.: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego w Giemlicach

oraz sali gimnastycznej w Cedrach Malych". Nie otwierac przed dniem 19.06.2018 r.
godz. 11:30".

12.Wykonawca przed uplywem terminu skladania ofert, moze wprowadzic zmiany do
zlozonej oferty. Wprowadzenie zmian do zlozonych ofert nalezy dokonac w formie
okreslonej w pkt. 11, z dopiskiem ,,Zmiana oferty".

13.Wykonawca przed uplywem terminu skladania ofert moze wycofac swoj^ ofert? poprzez
wyslanie informacji do Zamawiaj^cego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iz
informacja ta dotrze do Zamawiaj^cego przed upfywem terminu skladania ofert.

14.Informacje zawarte w ofercie, ktore stanowi^ tajemnic? przedsi?biorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003
r. Nr 153 poz. 1503 z pozn. zm.), co do ktorych Wykonawca zastrzegt - nie pozniej niz
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w terminie sktadania ofert - ze nie mog? bye udost?pnione, musza bye oznaczone
klauzul? ,,Tajemnica przedsi?biorstwa". Zaleca si?, aby dokumenty te byty spi?te
w sposob pozwalaj?cy na ich oddzielenie od reszty oferty. Ponadto Wykonawca
powinien wykazac, it zastrzezone informacje stanowi? tajemnice przedsi?biorstwa
w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z pozn. zm.).

15. Wykonawca ponosi koszty zwi^zane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.

XII.Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.
1.Ofert? nalezy zlozyc do dnia 19.06.2018 r. do godz. 11:00 w siedzibie Urz?du Gminy

Cedry Wielkie w Cedrach Wielkich ul. M. Plazyhskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie pok. Nr
17(sekretariat).

2.Za moment  ztozenia oferty przyjmuje si? termin skutecznego dostarczenia oferty
Zamawiaj?cemu.

3.Otwarcie ofert nast%pi w dniu 19.06.2018 r. o godz. 11:30 w siedzibie Urz?du Gminy
Cedry Wielkie w Cedrach Wielkich ul. M. Plazyhskiego 16, pok. nr 2.

4.Oferty, ktore wplyn? lub zostan? zlozone po terminie zostan? niezwtocznie zwrocone bez
otwierania.

5.Wykonawcy mog? bye obecni przy otwarciu ofert.
6.Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiaj?cy poda kwot?, jak? zamierza przeznaczyc

na sfinansowanie zamowienia.
7.W trakcie otwarcia ofert zostan? podane nast?puj?ce informacje;

-nazwy i adresy Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty w terminie,
-cen? oferty, zaoferowany okres gwarancji.

8.Zamawiaj?cy umozliwia zapoznanie si? z tresci? zlozonych ofert po wczesniejszym
ztozeniu wniosku o wgl?d w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiaj?cego.

XIII.Opis sposobu obliczenia ceny.

Zadanie 1. Zadanie 2 i Zadanie 3
1.Zamawiaj?cy przyj?! w niniejszym post?powaniu za podstaw? rozliczenia wykonania
przedmiotu zamowienia z Wykonawc^ wynagrodzenie ryczattowe, ktore musi uwzgl?dniac
wszystkie wymagania specyfikacji   istotnych warunkow zamowienia oraz obejmowac

wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowi?zuj?cymi
przepisami realizacji przedmiotu zamowienia.
2.Wszystkie koszty, ktore b?d? optacane przez Wykonawc? w ramach realizacji przedmiotu
zamowienia, musz? bye doliczone do ceny oferty ztozonej przez Wykonawc?.
3.Zaleca si?, aby kazdy z Wykonawcow odwiedzit miejsce realizacji zadania celem
sprawdzenia warunkow realizacji przedmiotu zamowienia oraz uzyskania dodatkowych
informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyz wyklucza si? mozliwosc roszczeh

Wykonawcy z tytutu bt?dnego skalkulowania ceny lub pomini?cia elementow niezb?dnych
do wykonania zamowienia, nalezy przewidziec caly przebieg projektowania i wykonania
robot, a wszystkie utrudnienia wynikaj?ce z warunkow realizacji  Wykonawca winien

uwzgl?dnic w podanej cenie oferty.
4.Cech? charakterystyczn? wynagrodzenia ryczaltowego wynikaj?c? z art. 632 k.c. jest
zakaz podwyzszania ceny ryczaltowej niezaleznie od rozmiaru czy kosztow prac, chocby byly
one nieprzewidywalne w czasie zawarcia umowy.
5.Cena musi bye podana w zlotych polskich z dokladnosci do dwoch miejsc po przecinku.
6.Wykonawca zobowi?zany jest do wypetnienia formularza ofertowego i okreslenia w nim
ceny netto, stawki VAT oraz ceny brutto.



Ponadto:
7.W celu prawidloweg© skalkulowania o^^rfy na zadanie nr 1 Zamawiaj^cy zalaczyl do
niniejszej SIWZ (zalacznik 11 do &1WZ,)) przedmiar robot, ktory nie stanowi opisu
przedmiotu zaindwieiiia a przekazany jest wyl^cznie dla ulatwienia wyliczentai ceny

oferty.
8.W celu prawidlowego skalkulowania o^^irty na zadanie nr 2 Zamawiaj^cy zal^czyl dd
niniejszej SIWZ (zalacznik IS dkn Si^^Z,)i przedmiar robot, ktory nie stanowi opisu
przedmiotu zaindwieiiia a przekazany jjest wyk^cznie dla ulatwienia wyliczenia ceuy

oferty.
9.W celu prawidlowego skalkulowania oferty na zadanie nr 3 Zamawiaj^cy zal^czyl do

niniejszej SIWZ (zal^cznik 17 do SIWZ) przedmiar robot, ktory nie stanowi opisu
przedmiotu zamowienia a przekazany jest wylijeznie dla ulatwienia wyliczenia ceny

oferty.
10.Wykonawca zobowi^zany jest poinformowac Zamawiaj^cego czy wybor oferty
b^dzie prowadzil do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego, wskazuj^c
nazw^ (rodzaj) towaru lub uslugi, ktorych dostawa lub swiadczenie b^dzie prowadzic do
jego powstania, oraz wskazuj^c ich wartosc bez kwoty podatku.

XIV. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiaj^cy b^dzie si^ kierowal przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposob oceny oferty.

Wszystkie oferty niepodlegaj^ce odrzuceniu oceniane b?d^ na podstawie nast?puj^cych
kryteriow:

ZADANIE 1. ZADANIE 2 i ZADANIE 3
Kryterium: cena - znaczenie 60%

Kryterium: gwarancja - znaczenie 40%

1.Kryterium: cena - znaczenie 60%

Liczba punktow jak^ mozna uzyskac w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie

nast?puj^cego wzoru:

C nfai

X =   * 60 pkt
Co

gdzie:

X - wartosc punktowa ocenianego kryterium
C min - najnizsza cena ze zlozonych ofert
Co - cena ocenianej oferty

Wykonawca moze uzyskac maksymalnie 60 pkt.

2.Kryterium: ..gwarancja" - znaczenie 40 %
Wykonawca otrzyma nast?puj^cg liczb? punktow za zaoferowanie nast?puj^cych
terminow gwarancji na wykonane roboty obj?te przedmiotem niniejszego zamowienia:

36miesi?cy - 0 pkt
37miesi?cy - 1 pkt
38miesi?cy - 2 pkt
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39miesi^cy - 3 pkt
40miesi^cy - 4 pkt
41miesi^cy - 6 pkt
42miesiace - 8 pkt
43miesiace -10 pkt
44miesiace -12 pkt
45miesiace - 14 pkt
46miesi^cy - 16 pkt
47miesi^ cy -18 pkt
48miesi^cy - 20 pkt
49miesi^ cy - 22 pkt
50miesi^cy - 24 pkt
51miesit^cy - 26 pkt
52miesiace - 28 pkt
53miesiace - 30 pkt
54miesiace- 32pkt
55miesi^cy - 34 pkt
56miesi^cy - 36 pkt
57miesi^cy - 37 pkt
58miesi^cy - 38 pkt
59miesi^cy - 39 pkt,
60miesi^cy - 40 pkt

Gwarancja musi bye wyrazona w pehiych miesiacach. Zmawiajacy wymaga minimum 36
miesi^cznego okresu gwarancji. W przypadku nie uzupeinienia w druku oferty pola
,,gwarancja" Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca zaoferowal 36 miesipczny okres gwarancji
i tym samym przyzna Wykonawcy 0 punktow. W przypadku wpisania przez Wykonawca
wyzszej niz 60 miesi^cy wartosci Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca zaoferowal 60
miesi^czny okres gwarancji i tym samym przyzna Wykonawcy 40 punktow.

Wykonawca moze otrzyraac maksymalnie 40 punktow w kryterium ,,gwarancja".

XV. Informacja o formalnosciach, jakie powinny zostac dopefaiione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
1.Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiazany jest
w przypadku wyboru oferty Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sia o udzielenie
zamowienia - przedlozyc Zamawiajacemu umowa regulujaca wspedpraca tych podmiotow
(w formie oryginalu iub kserokopii potwierdzonej  za zgodnosc z oryginalem przez
Wykonawca);
2.Wykonawca, ktdrego oferta zostala wybrana nie pozniej niz na 2 dni robocze przed
wyznaczonym terminem podpisania umowy dostarczy do siedziby Zamawiajacego:

a)Kopie stosownych uprawnien budowlanych wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o

przynaleznosci do wlasciwej izby samorz^du zawodowego jezeli wobec wskazanej osoby
powstaje taki obowiazek (wazne na dzieh otwarcia ofert);

b)Harmonogram rzeczowo - finansowo - terminowy realizacji przedmiotu zamowienia;
c)kosztorys  ofertowy sporz^dzony na podstawie przedmiarow robot   stanowiacych

odpowiedni dla zadania nr 1 zalacznik nr 11 do SIWZ, dla zadania nr 2 zalacznik nr 15 do
SIWZ oraz dla zadania nr 3 zalacznik nr 17 do SIWZ;

d)polis^ potwierdzajaca, ze ubezpieczyl na wlasny koszt budow^ i roboty: w zakresie
wszystkich ryzyk budowlanych(wszelkich szkod i strat materialnych polegajacych na
utracie, uszkodzeniu Iub zniszczeniu mienia), a takze od odpowiedzialnosci cywilnej i
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nast^pstw meszca^sliiwycfc wypodkowr, tofire mog^ powstac w zwi^zkn z
robotami budowtayna, w tym - z mdMsm pojazdow mechanicznych, na ptacu bud^wy tab
w jego s^siedztwie. Sumai obczpmczeaiia, o ktorym mowa powyzej b^dzie me nizsza aiz

pelna wanoscwynagrodzeraa,o ktoryrn rnawa w 3 ust. 1 umowy.

XVI. Wymagania dotyezsjcezabezpieczenianalezvtego wykonaniaumowy.
1.W celu poktycia roszezeiii z. tytutai miewykonania lub nienalezytego wykomami* uiwaiwy,

w zakresie zadania 1. Zamwwiiai îey b^dlziie z^dal wniesienia przez Wykona^c^ ,̂ z ktwym
zawrze umow^ w sprawte zaim©wioria publicznego, zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci oferty brutto.

2.W celu pokrycia roszczen z tytuhi niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
w zakresie zadania 2. Zamawiaj^cy b^dzie z^da) wniesienia przez Wykonawc^, z ktorym
zawrze umow^ w sprawie  zamowienia publicznego, zabezpieczenia nale^ytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci oferty brutto

3.W celu pokrycia roszczen z tytuhi niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
w zakresie zadania 3. Zamawiaj^cy b^dzie z^da) wniesienia przez Wykonawc^, z ktorym
zawrze  umow? w sprawie  zamowienia publicznego, zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci oferty brutto

4.Wykonawca zobowi^zany b^dzie wniesc zabezpieczenie najpozniej z dniem zawarcia

umowy.
5.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze bye wniesione w pieni^dzu,

por^czeniach bankowych lub por^czeniach spotdzielczej   kasy oszcz^dnosciowo -
kredytowej,  (z tym, ze por^czenie kasy jest  zawsze por^czeniem pieni^znym),
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, por^czeniach udzielanych
przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi^biorczosci.

6.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienifjdzu nalezy przelad na

rachunek bankowy Zamawiaj^cego: BS w Pruszczu Gdanskim nr 11 8335 0003 0200
0114 2000 0019

7.Zabezpieczenie wnoszone w postaci por^czenia lub gwarancji musi zawierac nast?puj^ce

elementy:
a.Nazw^ Wykonawcy i jego siedzib^ (adres).
b.Nazw^ Beneficjenta (Zamawiaj^cego),
c.Nazw^ Gwaranta lub Por^czyciela,
d.Okreslac wierzytelnosc, ktora ma bye zabezpieczona gwarancj^
e.Sformutowanie zobowi^zania Gwaranta do nieodwolalnego i bezwarunkowego

zaplacenia kwotv zobowiazania na kazde zadanie zaplalv, w terminie do 14 dni od
dnia zlozenia przez Beneficjenta pisemnego z^dania zaplaty, w przypadku gdy

Wykonawca:
a)Nie wykonat przedmiotu umowy w terminach wynikaj^eych z umowy,
b)Wykonat nienalezycie przedmiot umowy.

f.Sformutowanie oswiadczenia Gwaranta, ze jakakolwiek zmiana, uzupetnienie lub
modyfikacja warunkow umowy pomi^dzy Wykonawc^ a Beneficjentem nie zwalnia
Gwaranta od odpowiedzialnosci prawnej w ramach niniejszej gwarancji i tym samym
Gwarant rezygnuje z koniecznosci powiadamiania go o tego typu zmianie.

Gwarant nie moze takze uzalezniac dokonania zantatv od spetniania iakichkolwiek
dodatkowveh warunkow lub tez od przedtozenia iakieikolwiek dokumentacii. W
przypadku przedtozenia gwarancii nie zawieraiacei wvmienionvch elementow. badz
posiadaiacei iakiekolwiek dodatkowe zastrzezenia. Zamawiaiacv uzna. ze Wvkonawca
nie wniosl zabezpieczenia nalezvtego wvkonania umowv.
8.Z chwil^ zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w pkt. 5 ppkt. 5 lit. a) i b)

:•  "••• .     "••• ^*;      :   '/ -.28
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przypadkow, Zamawiaj^cy wyst?pi do Gwaranta z pisemnym z^daniem zaptacenia kwoty
stanowi?cej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

9.W przypadku wniesienia wadium w pieni^dzu Wykonawca moze wnioskowac o
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktorych mowa w pkt. 3, przy czym zmiana form zabezpieczenia
musi bye dokonywana z zachowaniem ci^glosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

ll.Zamawiaj^cy zwroci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiaj^cego za nalezycie wykonane na podstawie
potwierdzonego przez Zamawiaj^cego protokohi zdawczo - odbiorczego.

12. Pozostate 30% Zamawiaj^cy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytuhi r?kojmi za

wady. Zamawiaj^cy zwroci t^ kwot? nie pozniej niz w 15. dniu po uplywie okresu
r?kojmi za wady.

XVII.Istotne dla stron postanowienia, ktore zostanij wprowadzone do tresci zawieranej

umowy w sprawie zamowienia publicznego, ogolne warunki umowy, wzor umowy.
Zamawiaj^cy wymaga, aby Wykonawca zawari z nim umow? o zamowienie publiczne na
warunkach okreslonych w projekcie umowy, stanowi^cej zat^cznik nr 7 do SIWZ (zadanie 1,
zadanie nr 2 i zadanie nr 3).

XVIII.Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przyshiguj^cych Wykonawcy w toku
post^powania o udzielenie zamowienia publicznego.
Zasady wnoszenia srodkow ochrony prawnej w niniejszym post?powaniu reguluj^ przepisy

Dziahi VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien Publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pozn. zm.)

CZ^S^ SZCZEGOLNA
XIX.Zasady zwracania si? Wykonawcow o udzielenie wyjasnien do tresci SIWZ
i udzielania przez Zamawiaj^cego tych wyjasnien.

1.Kazdy  uczestnik  post?powania  ma  prawo  zwrocid  si?  do  Zamawiaj^cego
0wyjasnienie tresci  niniejszej   SIWZ. Komisja przetargowa  udzieli  wyjasnieb
niezwtocznie, jednak nie pozniej niz 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert, pod
warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SWIZ wplyn?! nie pozniej niz do konca dnia,
w ktorym uplywa polowa wyznaczonego terminu do skladania ofert.

2.Tre^c zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiaj^cy przekaze Wykonawcom, bez ujawniania
zrodla zapytania oraz zamiesci na stronie internetowej: hnp:'/^ ww^-ljip pi stari 64 oraz na
stronie www.cedry-wielkie.pl

3.Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplyn^t do Zamawiaj^cego po uplywie terminu
skladania wniosku, o ktorym mowa w pkt.  1, lub dotyczy udzielonych wyjasnien,
Zamawiaj^cy moze udzielic wyjasnien albo pozostawic wniosek bez rozpoznania.

XX.Zasady i tryb wyboru oferty najkorzystniejszej.
1.Wyboru najkorzystniejszej   oferty dokona Zamawiaj?cy po uprzednim sprawdzeniu

1ocenie ofert na podstawie kryteriow oceny okreslonych w pkt. XIV niniejszej SIWZ
przez Komisj? przetargow^.

2.Komisja przetargowa poprawi w ofertach omylki o ktorych mowa w art. 87 ust 2 ustawy
PZP niezwlocznie zawiadamiaj^c o tym wykonawc?, ktorego oferta zostala poprawiona.

3.Oferta wykonawcy zostanie odrzucona  w przypadku wyst^pienia ktorejkolwiek
z przeslanek okreslonych w art. 89 ust 1 ustawy PZP

4.Zamawiaj^cy uniewazni post?powanie o udzielenie zamowienia publicznego w przypadku
wyst^pienia ktorejkolwiek z przeslanek okreslonych w art. 93 ustawy PZP.
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XXI.Terrain zawarcia umowy.
1.Wykonawca, lctorego oferts zos^anne wvbrana jako najkorzystnfejsza, zobowi^zany b?dzi;e:

do zawaraa umowy w tenranie okresJlonyin przez. Zamawiajacego, nie krotszym: nit, 5 dlni
od dnia pzestania zawiadorniemw o wyborze oferty najkorzystniejszej za posredhfcftwwii
faksu, z zastrzezemem sytuacjn okreskmq w art. 94 ust. 2 pkt. 1) to. a mm pkl. 3) usawy

PZP.
2.Jezeli wykonawca, ktorego oferia zastata wybrana jako najkorzystotejsza bfdlzie uchjrlai

si^ od zawarcia umowy, Zamawiajaey mote wybrac ofert? najkorzyainiejsz^ sposnadl
pozostalych ofert,  bez przeprowadzania ich ponownej  oceny, chyba, ze zachodza

przeslanki uniewaznienia post?powania.

XXII.Klauzura  informacyjna dotyczijca Rozporz^dzenia o  Ochronie  Danych

Osobowych (RODO)

Realizuji;c obowii{zek informacyjny Administrators danych osobowych, uprzejmie
informujemy, iz:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz^dzenia Parlamentu Europejski^o i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporz^dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuj?, ze:
•administratorem Pani/Pana  danych  osobowych  jest    Gmina  Cedry  Wielkie,

ul. M. Ptazyhskiego 16,83-020 Cedry Wielkie;
•inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Cedry Wielkie jest Pani Malgorzata
Sapalska, kontakt: email: n_ia]gorza_ta,sapa!ska^^cbi25.pl, nrtelefonu: 515 600 156;
•Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d^ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwi^zanym z post?powaniem o udzielenie zamowienia publicznego ZP.271.18.2018

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
•odbiorcami Pani/Pana  danych osobowych  b?d^  osoby lub  podmioty, ktorym
udost?pniona zostanie dokumentacja post?powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowieh publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.

1579 i 2018), dalej ,,ustawaPzp";
•Pani/Pana dane osobowe bpd^ przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postppowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;
•obowi^zek podania przez Pani^/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotycz^cych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwi^zanym
z udzialem w postppowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje

niepodania okreslonych danych wynikaj^ z ustawy Pzp;
•w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bpd^ podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
•posiada Pani/Pan:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostppu do danych osobowych Pani/Pana

dotycz^cych;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ";

-na podstawie  art.  18 RODO prawo zqdania od administrators  ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18

ust. 2 RODO ***;
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-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy

RODO;
• nie przyshtguje Pani/Panu:
-w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

" Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmianq wyniku

post^powania o udzielenie zamowienia publicznego am zmianq postanowiefi umowy w
zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokobi orazjego
zalqcznikow.

Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby flzycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgj^dy interesu

publicznego Unii Europejskiej lubpahstwa czlonkowskiego.

XXII. Pozostale informacje.
1.Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmian w umowie. Okolicznosci dokonywania zmian

w umowie zawartej z Wykonawca wymienione zostaly w projekcie umowy, stanowiacej
zalacznik nr 7 do SIWZ.

2.Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku
zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 144 ustawy Pzp.

3.W przypadku,  gdy wartosci  podane  przez  Wykonawcow na  oswiadczeniach
i dokumentach, o ktorych mowa w pkt VII SIWZ, podane b?da w walucie innej niz PLN,
Zamawiajacy przeliczy te wartosci na PLN przyjmujac sredni kurs NBP danej waluty na
dzieti wszcz?cia post?powania.

4.Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynnosci, uprawnienia, obowiazki
Wykonawcow i Zamawiajacego, ktorych ustawa nie nakazala zawierac Zamawiajacemu w
SIWZ, a ktore moga przyczynic si? do wlasciwego przebiegu post?powania, reguluje
ustawa PZP.

5.Przedmiotowe zamowienie jest wspolfinansowane ze srodkow Ministerstwa Sportu.

Zalaczniki:
1.Formularz oferty na zadanie nr 1 (Zalacznik nr la do SIWZ)
2.Formularz oferty na zadanie nr 2 (Zalacznik nr lb do SIWZ)
3.Formularz oferty na zadanie nr 3 (Zalacznik nr lc do SIWZ)
4.Ws^^pne oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Zalacznik nr 2 do SIWZ)
5.Wstppne oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w post?powaniu (Zalacznik nr 3 do SIWZ)
6.Wykaz osob, ktore bpda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia (zalacznik nr 4a do SIWZ)
7.Wykaz osob, ktore b?da uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia (zalacznik nr 4b do SIWZ)

8.Wykaz osob, ktore b?da uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia (zalacznik nr 4c do SIWZ)
9.Wzor zobowiazania osob trzecich (Zalacznik nr 5 do SIWZ)
10.Wykaz robot budowlanych (Zalacznik nr 6a do SIWZ)
11.Wykaz robot budowlanych (Zalacznik nr 6b do SIWZ)
12.Wykaz robot budowlanych (Zalacznik nr 6c do SIWZ)
13.Projekt umowy - (Zalacznik nr 7 do SIWZ)

14.Dokumentacja projektowa (boisko) - (Zalacznik nr 8 do SIWZ)
15.Wytyczne do Planu Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia (boisko) - (Zalacznik nr 9 do SIWZ)
16.Spccyfikacja Techniczna Wykonania i Odbiom Robot Budowlanych (boisko) - (Zalacznik nr 10 do SIWZ)
17.Przedmiar robot (boisko) - (Zalacznik nr 11 do SIWZ)
18.Zgtoszenie robot (boisko) - (Zalacznik nr 12 do SIWZ)
19.Projekt Wykonawczy sanitariaty (boisko) - (Zalacznik nr 13 do SIWZ)
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21.Pr/edmiar robot tsarutanaty) - tZalac^wk in i

22.Dccy/ja o pozwolcmu na budmt^ (samtanare): - (Zal ĵc/nik nr 16 do SIWZ)
23.Przedmiar robot (sala gLrnmstyczna.) - tZainca* at 17 do SIWZ)

20. Wytyczne do Planu Bczpieczcrisnva. t Qdwom Zdfconia CsanitariatvO - (Zal^czmk nr 14 do SIWZ)
i
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OFERTA
•   '    '  • •'' 'na•• •; :> '.•••••

Przebudowa boiska trawiastego w miejscowosci Giemlice na boisko wielofunkcyjne

0 nawierzchni poliuretanowej -zadanie 1

L Dane dotycz^ce Wykonawcy:
Pelna nazwa Wykonawcy:

Adres siedziby:

NIP:,REGQN

TelFax

Adres e-mail:

II. Cena oferty:.

W odpowiedzi na ogloszenie o zamowieniu oferuj^/oferujemy spetaienie przedmiotu
zamowienia za cen^ ryczaltow^:.   . ,• .

Cena calkowitazl

W tym stawka VAT%(zl)

Wartoscnettozl

Zamawiajgcy:

Gmina Cedry Wielkie
reprezentowana przez
Wojta Gminy Cedry Wielkie

Adres siedziby organow Zamawiaj^cego:

Urzsjd Gminy Cedry Wielkie
ul. M. Plazynskiego 16
83-020 Cedry Wielkie

..Dnia..

ZAI4CZNIK NR la do SIWZ
NS: ZP.271.18.2018

Ministerstwo
Sportu i Turystyki

(piecz^^ wykonawcy)



34

'\v przypadku nie wypetmenia punktu dotyczqeego podwykonawcy Zamawiajqcy uzna, ze
wykonawca b^dzie wykonywat catosc zamowienia publicznego osobiscie.

Kryterium ,,gwarancja" -miesi^cy
Gwarancja musi bye wyrazona w pelnych miesi^cach. Zmawiaj^cy wymaga minimum 36
miesi^cznego okresu gwarancji. W przypadku nie uzupelnienia w druku oferty pola
,,gwarancja" Zamawiaj^cy uzna, iz Wykonawca zaoferowal 36 miesi^czny okres gwarancji
i tym samym przyzna Wykonawcy 0 punktow. W przypadku wpisania przez Wykonawc^
wyzszej niz 60 miesi^cy wartosci Zamawiaj^cy uzna, ze Wykonawca zaoferowat 60
miesi^czny okres gwarancji i tym samym przyzna Wykonawcy 40 punktow.

III.Platnosc

Zaplata realizowana b^dzie, przelewem na konto Wykonawcy w okresie 30 dni od daty
otrzymania prawidlowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiaj^cego. Na fakturze
powinien znajdowac si? numer umowy robot budowlanych, ktorej faktura dotyczy.

IV.Wpiata wadium:
1.Przedkladamy potwierdzenie wniesienia wadium w formie

wwysokosci

2.Zamawiaj^cy zwroci wadium na konto Wykonawcy nr

wbanku

V.Podwykonawca:
Informujemy, ze zamierzamy powierzyc wykonanie cz?sci zamowienia podwykonawcy:
1 Zakres wykonywanych prac oraz nazwy firm i adresy podwykonawcow:

Wa^^osi

ncttet

Ogolem wartosc robot
Podatek VAT

Wartosc robot bez podatku VAT
Trawniki
Ci^gi piesze
Pomiary

Instalacja wewn?trzna w budynku

Stawianic slupow, montaz opraw

Ukladanie kabli

Ogrodzenie panelowe z pilkochwytem

Plac zabaw zmiana fokalizacji1
Sprz^t sportowy, wyposazenie
Boisko aawieczctnuB
Boisko podbudowa

Roboty zjetnne i rozfei^fawfc

Ntazssa

6
5

4.4

4.3

4.2

4.1
3

2.4
2.3

2,2
2.1

1.

Up.

Wykaz. elementow cenotworczychi:
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INiepotrzebne skresli^. Gdy wyb6r oferty prowadzi do powstania obowigzku podatkowego u 2amawiaj^cego, Wykonawca
zobligowany jest do wypetnienia pozyeji 1) i 2) w pkt VII.l druku oferty.

IIrozporzadzenie Pariamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob

fizycznych w zwt^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepfywu takich danych oraz uchyienia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporz^dzenie o ochronie danych) (Dz. Utz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych ni2 bezpo^rednio jego dotycz^eych lub zachodzi
wyl^czenie stosowania obowi^zku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o&wiadczenia
wykonawca nie sklada (usuni$cie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).

PodpisData

2.

1.

Imi; i Nazwisko
Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

2.Oswiadczam, ze wypelnilem obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskalem w celu ubiegania si^ o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym
post;powaniu.*
3.Zapoznalem si; ze wszystkimi warunkami okreslonymi w SIWZ oraz w projekcie umowy,
oraz ze akceptuje je w calosci.
4.Uwazam si; za zwi^zanego ofert; przez 30 dni od dnia w ktorym dokonano otwarcia ofert,
5.W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej w przedmiotowym post;powaniu o
udzielenie zamowienia publicznego zobowi^zuje si; do zawarcia pisemnej umowy w
brzmieniu zgodnym z projektem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia,
w siedzibie Zamawiaj^cego, w terminie przez niego wyznaczonym.
6.Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od  do informacje stanowi^ce
tajemnic; przedsi;biorstwa w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z
pozn. mi.) i nie mogq bye udost;pniane. Na okolicznosd tego wykazuj; skutecznosc
takiego zastrzezenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503
z pozn. zm.)w oparciu o nast;puj^ce uzasadnienie:

7.Numer konta bankowego, na ktore ptatne b;dzie wynagrodzenie, w przypadku wyboru
oferty  Wykonawcy    oraz
nazwa banku prowadz^cego w/w konto
Oferta zostala zlozona naponumerowanych kolejno stronach t^cznie ze wszystkimi
zah^eznikami wymaganymi przez Zamawiaj^cego.

VI. Ponadto oswiadczam(v), it:
1. Wybor  oferty prowadzi/nie prowadzi1 do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku

podatkowego:

1)Nazwa towaru lub ushtgi, ktorych dostawa lub swiadczenie b;dzie prowadzic do powstania
obowi^zku podatkowego:
2)Wartosc     towaru     lub    ushigi    bez     kwoty    podatku     VAT:

Ministers! wo
Sportu i Turystyki
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Tel

Adres e-mail:.........y....i:.

IL Cena oferty:^?

W odpowiedzi na ogtoszenie o zamowieniu ofemj^/oferujemy spelnienie przedmiotu
zamowienia za cen ryczahow^:

Cena calkowitazl

Wtymstawka VAT%(zl)

Wartoscnettozl

..Fax..

OFERTA••'"":;.^V^ " '

na V;:.'^•"'..• ^ •, •. ;'.'

Przebudowa i modernizacja pomieszczeb sanitarno - socjalnych w Szkole Podstawowej
w Cedrach Malych - zadanie 2

I. Dane dotycz^ce Wykonawcy:
Pelna nazwa Wykonawcy:'•.^....,:.....

Adres siedziby:,

NIP:............;;:iREGON

Zamawioiacv:

Gmina Cedry Wielkie
reprezentowana przez
Wojta Gminy Cedry Wielkie

Adres siedziby organow Zamawiaj^cego:

Urz^d Gminy Cedry Wielkie
ul. M. Plazynskiego 16

83-020 Cedry Wielkie

...Dnia...

ZAI4CZNIK Wt lb dk> SIWZ
NS: ZP.27J.IO611S

Ministerstwo
Sportu i Turystyki

^fOeeajt wykonaire^)



2 Niepotrcebne skreslid. Gdy wyWr oferty prowadzi do powstania obowi^zku podatkowego u Zamawiaj^cego, Wykonawca
zobiigowany jest do wypefnienia pozyeji 1) i 2) w pkt Vli.t druku oferty.
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'\v przypadku nie wypetnienia punktu dotyczqeego podwykonawcy Zamawiajqcy uzna, ze

wykonawca b^dzie wykonywat caiosc zamowienia publicznego osobiscie.

VI. Ponadto oswiadczam(v). zet
1. Wybor  oferty prowadzi/nie prowadzi2  do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku
podatkowego:

a)Nazwa towaru lub ushigi, ktorych dostawa lub swiadczenie b?dzie prowadzic do
powstania obowi^zku podatkowego:
b)Wartosc towaru lub ustugi bez kwoty podatku VAT:

Kryterium ,,gwarancja" -miesi?cy
Gwarancja musi bye wyrazona w pdnych miesiqeach. Zmawiajqcy wymaga minimum 36
miesi?cznego okresu gwarancji. W przypadku nie uzupetnienia w druku oferty pola
,,gwarancja" Zamawiajqcy uzna, iz Wykonawca zaoferowal 36 miesi?czny okres gwarancji
i tym samym przyzna Wykonawcy 0 punktow. W przypadku wpisania przez Wykonawc?
wyzszej niz 60 miesi?cy wartosci Zamawiaj^cy uzna, ze Wykonawca zaoferowaJ 60
miesi^czny okres gwarancji i tym samym przyzna Wykonawcy 40 punktow.

m. Ptatnosc
Zapiata realizowana b^dzie, przelewem na konto Wykonawcy w okresie 30 dni od daty
otrzymania faktury VAT przez Zamawiaj^cego. Na fakturze powinien znajdowac si^ numer
umowy robot budowlanych, ktorej faktura dotyczy.

IV.Wplata wadium:
1.PrzedkJadamy potwierdzenie wniesienia wadium w formie

w wysokosci

2.Zamawiaj^cy zwroci wadium na konto Wykonawcy nr

wbanku

V.Podwykonawca:
Informujemy, ze zamierzamy powierzyd wykonanie cz?sci zamowienia podwykonawcy:
1 .Zakres wykonywanych prac oraz nazwy firm i adresy podwykonawcow:

Warto^c
nelio

Ogolem wartosc robot
Podatek VAT

Wartosc robot bez podatku VAT

Wentylacja

Roboty sanitarne.

Robotv elektrvczne.

Roboty budowlane

Rozbiorki i wyburzenia

Nazwa

5.

4.

3.

2.

1.

Lp.

Wykaz elementow cenotworczych:

Ministerstwo
Sportu i Turystyki
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9 rozporz^dzenle Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwieizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepiywu takich danych cxaz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporz^dzenie o ochronie danyoh) (Dz. Uiz. UE L 119 z 04.05.2016, sb. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazu|e danych osobowych innych niz bezpo^rednio jego dotycz^eych lub zachodzi
wyl^czenie stosowania obowi^zku infonnacyjnego. stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tre^ci oswiadczenia
wykonawca nie sktada (usuni^cie tresci oswiadczenia np. przez jego wykre^lenie).

PodpisData

I

1.

Imi? i Nazwisko
Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

_p^_.  ""TfC^      Ministers! wo

Kil^ J—^r     Sportu i Turystyki

2.Oswiadezam, ze wypelnifcaii dbmmapHa informacyjne przewidziame w art. 13 lbfe art. 14
RODOl) wobec osbto fizyczwydii, ml ktwydi dane osobowe bezposredni® Hub
pozyskalern w cefa ubiegmiiai sii? o ndizjeileme zambwienia publicznego w

post?powaniu.*
3.Zapoznatetm si? ze wszy^^kiinni mnmkuni ©kreslonymi w SIWZ oraz w projekdie tianowy,

oraz ze akceptuje je w catoaca.
4.Uwazam si^ za zwi^zaraeg^ rfertaf ptzez 3d dni od dnia w ktorym tokoiiano olwaici* oftrt,

5.W przypadku w^^^xaw oferty jako n^tazystnieiszei w przedmiolowym post?powamiu o
udzielenie zambwietiia pManega zotowa^zuje si? do zawarcia pisernnej, mmwwty w
brzmieniu zgodnym z projektem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia,

w siedzibie Zamawiaj^cego, w terminie przez niego wyznaczonym.
6.Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od  do informacje stanowiijce
tajemnic? przedsi?biorstwa w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwaiczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z
po/.n. zm.) i nie mogij bye udost?pniane. Na okoiicznosc tego wykazuj? skutecznosc
takiego zastrzezenia w oparciu o przepisy art. 11 list. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwaiczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503
z pozn. zm.)w oparciu o nast?puj^ce uzasadnienie:

7.Numer konta bankowego, na ktore piatne b?dzie wynagrodzenie, w przypadku wyboru

oferty  Wykonawcy     oraz
nazwa banku prowadz^eego w/w konto

Oferta zostala zlozona naponumerowanych kolejno stronach l^cznie ze wszystkimi

zai^cznikami wymaganymi przez Zamawiaj^cego.
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Tel

Adres e-mail::.........,.....,,.,,..'.........,..',.,",.....,^:

H.Cenaoferty:  .•...;:.•.•••-•<•....-:•,..••''- -r>^v'*^:<r^- :••••••<• ;•• : .<:.-i.-;..'1

W odpowiedzi na ogloszenie o zamowieniu oferuj^/oferujemy spebiienie przedmiotu
zamowienia za cen^ ryczaltow^:,...4.:

Cena calkowitazl

WtymstawkaVAT%(zl)

Wartoscnettozl

..Fax..

Remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Cedracb Malych - zadanie 3

L Dane dotycz^ce Wykonawcy:^
Peina nazwa Wykonawcy: 

Adres siedziby::.....;..

NIP:..,............:......REGON'....'..

OFERTA

Zamawiaiacv:

Gmina Cedry Wielkie
reprezentowana przez
Wojta Gminy Cedry Wielkie

Ad res siedziby organow Zamawiaj^cego:

Urz^d Gminy Cedry Wielkie
ul. M. Plazydskiego 16

83-020 Cedry Wielkie

ZAI4CZN1K NR lc do SIWZ
NS: ZP.271.18.2018

Dnia
(piecz^d wykonawcy)

Ministers! wo
Sportu i Turystyki



3 Niepotrzebne skreslid. Gdy wybdr oferty prowadzi do powstania obowiazku podatkowego u Zamawiaj^cego, Wykonawca
zobligowany jest do wypetnienia pozyeji 1) i 2) w pkt VH.l druku oferty.
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"^v przypadku nie wypebtienia punktu dotyczqeego podwykonawcy Zamawiajqcy uzna, ze
wykonawca bfdzie wykonywal calosc zamowienia publicznego osobiscie.

VI. Ponadto oswiadczamtvl. ze:
1.Wybor oferty prowadzi/nie prowadzi3  do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku

podatkowego:
a)Nazwa towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub swiadczenie b?dzie prowadzic do
powstania obowi^zku podatkowego:
b)Wartosc towaru lub ustugi bez kwoty podatku VAT:

2.Oswiadczam, ze wypetnitem obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio

Kryterium ^gwarancja" -miesi?cy
Gwarancja musi bye wyrazona w pelnych miesi^cach. Zmawiaj^cy wymaga minimum 36
miesi?cznego okresu gwarancji. W przypadku nie uzupelnienia w druku oferty pola
,,gwarancja" Zamawiaj^cy uzna, iz Wykonawca zaoferowat 36 miesi?czny okres gwarancji
i tym samym przyzna Wykonawcy 0 punktow. W przypadku wpisania przez Wykonawc?
wyzszej niz 60 miesi?cy wartosci Zamawiaj^cy uzna, ze Wykonawca zaoferowai 60
miesi^czny okres gwarancji i tym samym przyzna Wykonawcy 40 punktow.

ID. Platnosc
Zaplata realizowana b^dzie, przelewem na konto Wykonawcy w okresie 30 dni od daty
otrzymania faktury VAT przez Zamawiaj^cego. Na fakturze powinien znajdowac si^ numer
umowy robot budowlanych, ktorej faktura dotyczy.

IV.Wptata wadium:
1.Przedkladamy potwierdzenie wniesienia wadium w formie

wwysokosci

2.Zamawiaj^cy zwroci wadium na konto Wykonawcy nr

wbanku

V.Podwykonawca:
Informujemy, ze zamierzamy powierzyc wykonanie cz?sci zamowienia podwykonawcy:
l.Zakres wykonywanych prac oraz nazwy firm i adresy podwykonawcow:

WartoS
ncuo

Ogdlem wartose robot
Podatek VAT

Wartose robot!, bezpwlaiku VAT

Prace malarskie^ - vsyposazemie

Praee malarskie - sciamiy

Podloga

mtnm

3.

2.

1.

Lp.

Wykaz elementow cenotworczyeh:

Ministers! wo
Sportu i Turystyki
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^ razporz^dzenie Parfamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b

fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepiywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporz^dzenie o ochronie danych) (Dz. Uiz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych nii bezpo^rednio jego dotycz^eych lub zachodzi
wyiejezenie stosowania obowi^zku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 iub art. 14 ust. 5 RODO tresci o^wiadczenia
wykonawca nie skiada (usuni^cie tre^ci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).

PodpisData

2.

1.

Imi? i Nazwisko
Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

pozyskalem w celu ubiegania si? o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym
post?powaniu*
3.Zapoznalem si^ ze wszystkimi warunkami okreslonymi w SIWZ oraz w projekcie umowy,
oraz ze akceptuje je w caiosci.
4.Uwazam si? za zwi^zanego ofert^ przez 30 dni od dnia w ktorym dokonano otwarcia ofert,
5.W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej w przedmiotowym post?powaniu o
udzielenie zamowienia publicznego zobowi^zuje si? do zawarcia pisemnej  umowy w
brzmieniu zgodnym z projektem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia,
w siedzibie Zamawiaj^cego, w terminie przez niego wyznaczonym.
6.Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od doinformacje stanowi$ce
tajemnic? przedsi?biorstwa w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. 11. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z
pozn. zm.) i nie mog^ bye udost?pniane. Na okolicznosc tego wykazuj? skutecznosc
takiego zastrzezenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503
z pozn. zm.)w oparciu o nast?puj^ce uzasadnienie:

7.Numer konta bankowego, na ktore platne b?dzie wynagrodzenie, w przypadku wyboru
oferty  Wykonawcy     oraz
nazwa banku prowadz^cego w/w konto

Oferta zostala zlozona naponumerowanych kolejno stronach i^cznie ze wszystkimi
zal^cznikami wymaganymi przez Zamawiaj^cego.

Ministerstwo
Sportu i Turystyki
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1. Oswiadczam, ze  nie  podlegam wykluczeniu z  post^powania  na  podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

nazwisko,

stanowisko/podstaw
a do reprezentacji)

Oswiadczenie wvkonawcv

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
Na potrzeby post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

pn. Przebudowa boiska trawiastego w miejscowosci Giemlice na boisko wielofunkcyjne

o nawierzchni poliuretanowej oraz przebudowa i modernizacja pomieszczen sanitarno —

socjalnych i remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Cedrach Malych,

w ramach projektu pn.: ^Budowa boiska wielofunkcyjnego w Giemlicach oraz sali

gimnastycznej w Cedrach Malych", prowadzonego przez Urzijd Gminy Cedry Wielkie,

oswiadczam, co nast^puje:

(pelna nazwa/firma, adres, w
zaleznosci   od  podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowanv przez:

ZAI^CZNIK NR 2 do STWZ
NS: ZP.271.18^201S

....Xtaia.

Zamawiaiacv.'

Gmina Cedry Wielkie
reprezentowana przez
Wojta Gminy Cedry Wielkie

Adres siedziby organow Zamawiaj^cego:

Urz^d Gminy Cedry Wielkie
ul. M. Plazyhskiego 16
83-020 Cedry Wielkie

Ministerstwo

Sportu i Turystyki

Wykonawca:



(podpis)
[VWAGA: w przvnadku ydv oswi/ide^enie nie dntvczy Wvkonawcy, naleiy przekreslid'

OS"   >•-*>/,•<><•   •  •    ^l\acr*--    .'••!>'  "/

OSWIAIXJZENIE JXHYCZAfE  PODMIOTU,  NA  KIORW.O ZASOBY

VOSS OLUJE Slli WA'KONAWCA;,;

Oswiadczam, ze nast?puj^cy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powotuj? si? w niniejszym

post?powaniu,tj.:

(podac pebiq nazwy/firmy,  adres,  a takze  w zaleznosci od podmiotu: N1P/PESEL,

KRS/CEiDG)n\e podlega/j^ wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamowienia.

(miejscowosc), dniar.

(podpis)

43

(miejscowosc), dnia .

(podpis)

fVWAGA: w przvnadku ydv oswindrvnie ie dntvczy Wvkonawcy, naleiy przekreslid

vswiaaczenie tub aopisac aonoiacje im^jaji jv /-/  /•

Oswiadczam, ze zachodz^ w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z post^powania na

podstawie art ustawy Pzp(podac majqcq zastosowanie podstawy wykluczenia

sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 12-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp).

Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwi^zku z ww. okolicznosci^, na podstawie art. 24 ust. 8

ustawyPzppodj^emnast^puj^cesrodkinaprawcze:

2. Oswiadczam, ze  nie  podlegam wykluczeniu  z  post?powania  na  podstawie

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp .

(miejscowosc),dni^r.

Ministeisl wo

Sportu i Turystyki
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(podpis)

b^WIADCZENllE tiOffCZ^^tf ODANYCK IWEOftMACJI:"•
i^; :-"v-s':.: v-^si^-^s^^^'y^y   i;r--':- ••••y.s-J

Oswiadczam, ze wszystkie infortnacje podane w powyzszych oswiadczeniach s^ aktualne

i zgodne z prawd^ oraz zostaty przedstawione z pehi^ swiadomosci^ konsekwencji

wprowadzenia zamawiaj^cego w W^d przy przedstawianiu informacji.

(miejscowosc), dniar.

Oswiadczaro,    ze   nas^pipcy/e    podmiotyy,    b?d^cy/e

(po^fa^petnq

nazw^/firm^, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie

podlega/^                  wykluczeniuzpost^powania

o udzielenie zamowienia.

(miejscowo^i), dniar.

[UW^7A::W'f
osv utdczenie Ittbdopisacaduolacjf "NIEIX)IYCZY"/

OSW1ADCZEME   DOTYCZ4CE   PODWYKONAWCY

PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY POWOEUJE SII^ WYKONAWCA:

Minisierstwo
Sportu i Turystyki-Jf
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skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamowieh publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPELNIAN1A WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby post^powania o udzielenie zamowienia publicznego na Przebudowa boiska

trawiastego w miejscowosci Giemlice na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni

poliuretanowej oraz przebudowa i modernizacja pomieszczen sanitarno — socjalnych

i remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Cedrach Malych, w ramach

projektu pn.: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego w Giemlicach oraz sali gimnastycznej

w Cedrach Malych", prowadzonego przez Urz^d Gminy Cedry Wielkie, oswiadczam, co

nast^puje:

Oswiadczenie wvkonawcv

Ztintamajacv:

Gmina Cedry Wielkie
reprezentowana przez
Wojta Gminy Cedry Wielkie

Adres siedziby organow Zamawiaj^cego:

Urz^d Gminy Cedry Wielkie
ul. iM. Ptazynskiego 16
83-020 Cedry Wielkie

(imi^, nazwisko,
stanowisko/pod
stawado
reprezentacji)

(petna nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowanv przez;

Wykonawca:

ZAL/^CZNIK NR 3 do SIWZ
NS: ZP.271.18.2018

Dnia

Ministers! wo

Sportu i Turystyki
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(podpis)

(podpis)

OSWIADCZEN1E DOTYCZ^CE PODANYCH 1NFORMACJ1:" '"%

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach s^ aktualne

i zgodne z prawd^ oraz zostaiy przedstawione z peln^ swiadomosci^ konsekwencji

wprowadzenia zamawiaj^cego w bt^d przy przedstawianiu informacji.

(miejscowoscJ.dniiLr.

Oswiadczam, ze spehnanT wawnki udiziaiiii w post^powaniu okreskme przez, Zsmsma^fsgp

w Specyfikacji Istofnych Waranfeaw Zwnemienia w ust. V.

(miejscow osc),dn\ar.

JS'FORMACJA DOTYCZ^CA WYKONAWCY:"    ' *"*e""*!^

Ministerstwo
Sportu i Turystyki
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PodpisData

2.

1.

Imi^ i Nazwisko
Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

Nr
uprawnien

Podstawa
dysponowania

Kierownik      robdt
elektrycznych

Kierownik budowy

Zakres
wykonywanych

przez nie czynnosci

Brak wvmagad

doswiadczenie
zawodowe:  w okresie
ostatnieh pi^ciu lat przed
uplywem    terminu
skladania ofert pelnil co
najmniej      dwa   razy

fiinkcje    Kierownika
Budowy przy realizacji
co   najmniej     dwoch
zakoiiczonych

inwestycjach
obejmuj^cych    roboty
drogowe,    kazda   o

warlosci 200 000,00 d
brutto.

Wyksztaicenie i
doswiadczenie

zawodowe

uprawnienia
budowlane      do
kierowania robotami

elektrycznej         bez
ograniczen     lub
odpowiadaj^ce   im
wazne  uprawnienia
budowlane,     ktore
zostaly  wydane  na

podstawie wcze^iiej
obowi^zuj^cych
pizepisow.

kwalifikacje:
uprawnienia
budowlane        do
kierowania robotami

budowlanymi   w
specjalnosci

drogowej        bez
ograniczefi      w
zakresie         lub

odpo^iadajace    im
wazne  uprawnienia
budowlane,     ktore
zostaly  wydane  na
podstawie wczesniej
obowi^zuj^cych
przepisow.

Kwalifikacje
zawodowe

Imi^ i
nazwisko

2

1

Lp.

WYKAZ OSOB (dotyczy zadania nr 1)
dotyczy: post^powania o udzielenie zamowienia publicznego na Przebudowa boiska
trawiastego w miejscowosci Gienilice na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni
poliuretanowej oraz przebudowa i modernizacja pomieszczen sanitarno - socjalnych
i remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Cedrach Maiych, w ramacb
projektu pn.: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego w Giemlicacb oraz sali gimnastycznej
w Cedrach Matych".

Oswiadczam(y), ze:
nizej wymienione osoby b^d^ uczestniczyc w wykonywaniu przedmiotu zamowienia

ZalijCzniknr4adoSIWZ
NS: ZP.271.18.2018

Ministersiwo
Sportu i Turystyki

(piecz^! wykonawcy)
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Nr
uprawnien

Podstawa
dysponowania

Kierownik     robot
sanitarnych

Kierownik     robdt
elektiycznych

Kierownik budowy

Zakres
wykonywanych

przez nie czynnosci

Brak wvmagan

Brakwvmagaii

w okresie ostatnich pi^ciu
lat przed uplywem terminu

skladania ofeit pelnil co
najmniej dwa razy funkeje
Kierownika Budowy przy
realizacji    co   najmniej
dwoch     zakodczonych

inwestyejach
obejmuj^eych    budowp,
przebudow^, modentizacj^
lub   remont    obicktu
budowlanego,      kazda
o wartosci 120 000,00 zi
brutto.

Doswiadczenie:

Wyksztalcenie i
doswiadczenie

zawodowe

uprawmema
budowlane        do
kierowania robotami w
zakresie         sieci
kanalizacyjnych  bez
ograniczen      lub
odpowiadaj^ce     im
wazne    uprawnienia

uprawnienia
budowlane         do
kierowania  robotami
elektrycznymi   bez
ograniczen       lub
odpowiadaj;|ce     im
wazne    uprawnienia
budowlane,      ktorc
zostaly  wydane   na
podstawie   wczesniej

obowi^zuj^cych
pizepisow.

uprawmema
budowlane        do
kicrowania  robotami

budowlanymi    w
spccjalnosci
konstrukcyjno
budowlanej            bez
ograniczen      lub

odpowiadaj^ce     im
wazne    uprawnienia
budowlane,      ktore
zostaly  wydane   na
podstawie   wczesniej
obowi^zuj^cych
pizepisow.

Kwaliflkacje
zawodowe

Imi^i
nazwisko

2

1

Lp.

WYKAZ 0)SO((dtotyczy zadania nr 2)

dotyczy: post^powaniai o nwfet'efcrae zajnowienia publicznego na Przebudowa boiska
trawiastego w miejscowosci Giemlice na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni
poliuretanowej oraz przebudowa i modernizacja pomieszczen sanitarno - socjalnych
i reniont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Cedrach Matych, w ramach
projektu pn.: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego w Giemlicach oraz sali gimnastycznej
w Cedrach Malych".

Oswiadczam(y), ze:

nizej wymienione osoby b^di) uczestniczyc w wykonywaniu przedmiotu zamowienia

Zabjcznik nr 4b do STWZ
NS: ZP.271.18.2018,

Minisierstwo
Spoitu i Turystyki
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Podpis
^ykonawcy

Data

2.

1.

Imi^ i Nazwisko
Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu v

bndowlane,      kt6re
zostaiy  wydane  na

podstawie   wczesniej
obowiazuj^eych
przepisow.

Ministers! wo
Sportu i TurystykiJf
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PodpisData

2.

1.

Imi^ i Nazwisko
Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

Nr
uprawnien

Podstawa
dysponowania

Kierownik budowy

Zakres
wykonywanych

przez nie czynnosci

w okrcsie oslatnich pieciu
lat przed upiywem terminu

skladania ofert pehiil co
najmniej dwa razy fiinkcje
Kierownika Budowy przy
realizacji     co   najmniej
dwoch    zakodczonych
inwestycjach
obejmuj^cych    budow^,
przebudow^, modenu/acje

lub   remont    obiektu
budowlanego,      kazda

o wartosci 30 000,00 zl
bratto.

Doswiadczenie:

Wyksztalcenie i
doswiadczenie

zawodowe

uprawnietua
budowlane        do
kierowania  robotami
budowlanymi    w
specjalnosci
konstrukcyjno
budowlanej           bez
ograniczen       lub

odpowiadajace     im
wa/.ne    uprawnienia
budowlane,      ktore
zostaly  wydane   na
podstawie   wczeSniej

obowi^zuj^cych
przepisow,

Kwaliflkacje
zawodowe

Imi^ i
nazwisko

1

Lp.

WYKAZ OSOB (dkrtyczy zadania nr 3)

dotyczy: post^powania o udzielenie zamowienia publicznego na Przebudowa boiska
trawiastego w miejscowosci Giemlice na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni
poliuretanowej oraz przebudowa i modernizacja pomieszczen sanitarno - socjalnych
i remont sail gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Cedrach Malych, w ramacb
projektu pn.: ..Budowa boiska wielofunkcyjnego w Giemlicach oraz sali gimnastycznej

w Cedrach Malych".
Oswiadczam(y), ze:

nizej wymienione osoby b^d% uczestniczyc w wykonywaniu przedmiotu zamowienia

Zalijcznik nr ^c do S1WZ
NS: ZP.Z71.18.201*

Ministerstwo
Sportu i Turystyki
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PodpisData

2.

1.

Imi? i Nazwisko
Osoby upowaznione do podpisania zobowi^zania w imieniu udost?pniaj^cego

Uwaga: Niniejsze zobowi^zanie podmiotow trzecich do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezb?dnych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamowienia musi bye zlozone do ofertv w oryginale.

3. Zakres i okres naszego udziatu przy wykonywaniu przedmiotowego zamowienia, b?dzie

nast?puj^cy:

nast?puj^cy:b?dziezasoboww/wwykorzystania2. Sposob

Wzor zobowi^zania podmiotow trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbfdnych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamdwienia

w post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego NS: ZP.271.18.2018 na Przebudowa
boiska trawiastego w miejscowosci Gicmlice na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni
poliuretanowej oraz przebudowa i modernizacja pomieszczen sanitarno — socjalnych
i remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Cedrach Maiych, w ramach
projektu pn.: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego w Giemlicach oraz sali gimnastycznej
w Cedrach Maiych".

DziaJaj^c w imieniu  zobowi^zuje si^ do

oddania do dyspozycji dla Wykonawcy bior^cego udzial

w przedmiotowym post?powaniu swoich zasobow zgodnie z tresci^ art. 22a ust. 2 ustawy

Pzp, w nast?puj^cym zakresie:

Jednoczesme wskazuie. ii:

1. Zakres   w/w zasobow przy  wykonywaniu  zamowienia  b?dzie  nast?puj^cy:

Zabfcznik nr 5 do S1WZ
NS: ZP.271.18.2018

Ministerstwo

Sportu i Turystyki

(pieczg^f udost^pniaj^cego)
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PodpisData

2.

1.

Imi^ i Nazwisko
Osoby upowaznione do podpisania oswiadczenia w imieniu wykonawcy

UWAGA: Na wezwanie Zamawiaj^cego, o ktorym mowa w art. 26 ust 2 ustawy PZP, do
wykazu nalezy zal^czyc dokumenty potwierdzaj^ce, ze wskazane powyzej roboty budowlane
zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone.

Data
wykonania

Nazwa i ad res
odbiorcy

Wartosc brutto robot
budowlanych (PLN)

Przedmiot robot
budowlanych

Lp.

Wykaz robot budowlanych (dla zadania nr 1)

Wykonanych, w ci^gu ostatnich 5 lat, przed upfywem terminu skladania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie

Zal^cznik nr 6a do SIWZ
NS: ZP.271.18.2018

Ministerstwo

Sportu i Turystyki



53

PodpisData

2.

1.

Imie i Nazwisko
Osoby upowaznione do podpisania oswiadczenia w imieniu wykonawcy

UWAGA: Na wezwanie Zamawiaj^cego, o ktorym mowa w art. 26 ust 2 ustawy PZP, do
wykazu nalezy zal^czyc dokumenty potwierdzaj^ce, ze wskazane powyzej roboty budowlane
zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone.

Data
wykonania

Nazwa i adres

odbiorcy
Wartosc brutto robot
budowlanych (PLN)

Przedmiot robot
budowlanych

Lp.

Wykaz robot budowlanych (dla zadania nr 2)

Wykonanych, w ci^gu ostatnich 5 lat, przed upfywem terminu skladania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziaialnosci jest krotszy - w tym okresie

Zalacznik nr 6b do SIWZ
NS: ZP.271.18.2018

(ptecz^^ wykonawcy)

Ministers! wo

Sportu i Turystyki
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PodpisData

2.

1.

Imie i Nazwisko

Osoby upowaznione do podpisania oswiadczenia w imieniu wykonawcy

UWAGA: Na wezwanie Zamawiaj^cego, o ktorym mowa w art. 26 ust 2 ustawy PZP, do
wykazu nalezy zal^czyc dokumenty potwierdzaj^ce, ze wskazane powyzej roboty budowlane
zostaJy wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

Data
wykonania

Nazwa i adres
odbiorcy

Wartosc brutto robot

budowlanych (PI.1N)
Przedmiot robot

budowlanych
Lp.

Wykaz robot budowlanych (dla zadania nr 3)

Wykonanych, w ci^gu ostatnich 5 lat, przed upfywem terminu skladania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie

Zabjcznik nr 6c do S1WZ
NS: ZP.271.18.2018

Ministerstwo

Sportu i Turystyki

(ptecz^c wykonawq^^


