SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
PONIŻEJ 5.548.000 EURO NA:
„Wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych budynku, remont

nawierzchni i odwodnienia placu parkingowo - gospodarczego oraz
przebudowa muru oporowego przy placu parkingowym – ul. Szeroka 13 /
Kochanowskiego 7 w Cieszynie”

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.).

Prawo

zamówień

publicznych

ZAMAWIAJĄCY: Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
Członkowie Komisji Przetargowej:
- Jacek Wiśniewski
- Adam Swakoń
- Iwona Kwiecińska
- Gabriela Sztuchlik
Cieszyn, dnia 07.05.2018 r.
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Nr sprawy: ZP.272.11.2018
1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM (art. 36 ust. 1 pkt 1) uPzp)
Zamawiającym jest:
Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29
Biuro Zamówień Publicznych
tel: (033) 4777-213
fax: (033) 4777-133
e-mail: wiz@powiat.cieszyn.pl
strona internetowa: www.powiat.cieszyn.pl
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 2) uPzp)
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej uPzp oraz aktów
wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2.2. Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
w odniesieniu do usług i dostaw lub robót budowlanych.
2.3. Zamawiający nie przewiduje zastosowania art. 24aa. uPzp.
2.4. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie
z jej wymaganiami.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 3) uPzp)
3.1. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych budynku, remont nawierzchni
i odwodnienia placu parkingowo - gospodarczego oraz przebudowa muru oporowego przy
placu parkingowym – ul. Szeroka 13 / Kochanowskiego 7 w Cieszynie.
3.2. Zakres rzeczowy robót obejmuje:
3.2.1 Przedmiot zadania obejmuje wykonanie na podstawie Projektów Budowlanych niżej
wymienionych zakresów robót:
1.1) Izolacja pionowa ścian zewnętrznych piwnicy od strony ul. Kochanowskiego,
1.2) Remont nawierzchni placu parkingowo - gospodarczego z istniejącym wjazdem
z ul. Kochanowskiego,
1.3) Odwodnienie placu parkingowo - gospodarczego i drenaż opaskowy,
1.4) Przebudowa muru oporowego przy placu parkingowym.
W ramach realizacji pkt 1.1) zostaną wykonane:
a) roboty ziemne,
b) izolacje: powłokowa przeciwwilgociowa zwykła i z wyrobów wysokoelastycznych.
W ramach realizacji pkt 1.2) zostaną wykonane:
a) roboty rozbiórkowe i demontażowe,
b) korytowanie i niwelacja istniejącego terenu,
c) profilowanie i wykonanie podbudowy,
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d) nawierzchnie parkingu z kostki granitowej,
e) zieleń i kształtowanie terenu,
f) regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych, zaworów wodociągowych
i gazowych oraz studzienek telefonicznych,
g) dostawa i montaż ograniczników parkingowych,
h) budowa muru z kamienia breńskiego,
i) przebudowa fragmentu istniejącego chodnika,
j) demontaż istniejącego szlabanu wraz z fundamentami i instalacjami,
k) dostawa i montaż szlabanu jednoczęściowego wraz z automatyką, wykonaniem
fundamentów, instalacji zasilającej i sterującej wraz z programowaniem, uruchomieniem
i szkoleniem pracowników.
W ramach realizacji pkt 1.3) zostaną wykonane:
a) roboty ziemne,
b) kanalizacja deszczowa z rur PCV,
c) odwodnienia liniowe,
d) wpusty deszczowe,
e) studnie rewizyjne z kręgów betonowych,
f) drenaż - podsypka filtracyjna, warstwa geowłókniny i drenaż rurowy z rur drenarskich
PCV,
g) studzienki drenarskie z rury karbowanej.
W ramach realizacji pkt 1.4) zostaną wykonane:
a) przebudowa i nadbudowa istniejącego muru oporowego,
b) dostawa i montaż donic gabionowych z wypełnieniem kamieniem otoczakowym,
c) wykonanie ławek o konstrukcji żelbetowej,
d) dostawa i osadzenie stopni kamiennych granitowych.
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonych do SIWZ
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
3.4. Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót znajdują się określenia wskazujące znaki towarowe, Zamawiający
dopuszcza możliwość zaoferowania przez wykonawców produktów, materiałów lub urządzeń
równoważnych. Wszędzie tam, gdzie zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez
odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych
i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp,
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
3.4.1. Jako równoważne dopuszcza się inne rozwiązania, niż podane w dokumentacji
projektowej, pod warunkiem zagwarantowania równorzędnych parametrów technicznych
i technologicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej oraz
zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.
3.4.2. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym
w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność
potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach
zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania
(co potwierdza wyrok Krajowej Izby Odwoławczej nr 2315/13 z dnia 14 października
2013 r.). Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych
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Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach,
katalogach, stronach internetowych producentów.
3.4.3. Wskazane w przedmiarach robót, stanowiących integralną część specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, nazwy własne materiałów i urządzeń należy czytać „lub
równoważne”.
3.4.4. Wskazane w przedmiarach robót, stanowiących integralną część specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, nazwy własne materiałów i urządzeń należy czytać „lub
równoważne”.
3.5. Wskazane w dokumentacji atesty, świadectwa jakości (certyfikaty) i inne dokumenty
stwierdzające jakość wbudowanych materiałów i zamontowanych urządzeń Wykonawca
będzie dostarczał w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
3.6. Teren budowy winien być wygrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich
oraz oznakowany tablicą informacyjną. Prace niebezpieczne (prace na wysokościach,
rozbiórki itp.) należy właściwie oznakować i wydzielić oraz zabezpieczyć strefę
niebezpieczną zgodnie z przepisami BHP.
3.7. Za wypadki i szkody powstałe na terenie budowy odpowiada Wykonawca oraz ponosi
odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich jak i z tytułu zdarzeń losowych.
3.8. Kostkę bazaltową z rozbiórki zjazdu, należy przekazać Miejskiemu Zarządowi Dróg
w Cieszynie.
3.9. Prace budowlane realizowane są na obiekcie zabytkowowym. Stosowne uzgodnienia
zostały poczynione z WUOZ.
3.10. Miejsce na składowanie wyrobów i materiałów oraz ustawienie kontenera na terenie
budowy należy uzgodnić z Zarządcą obiektu.
3.11. Minimalny okres gwarancji i rękojmi za wady do udzielenia jakiego zobowiązany jest
Wykonawca wynosi 36 miesięcy.
3.12. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV :
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45320000-6 Roboty izolacyjne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45231000-5 Roboty ziemne w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych linii
energetycznych
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków
3.13. Obowiązek zatrudniania
3.13.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres
wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 poz. 1666 z późn.
zm.) wszystkich pracowników, którzy faktycznie będą wykonywali roboty budowlane
każdego rodzaju (ogólnobudowlane, rozbiórkowe, instalacyjne sanitarne, instalacyjne
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elektryczne, drogowe) w ramach niniejszego zamówienia, z wyłączeniem kadry kierowniczej
wykonawcy, w tym kierownika budowy (robót).
3.13.2. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę
nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już
u Wykonawcy pracowników.
3.13.3. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29
ust. 3 ustawy Pzp, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez
wykonawcę wymagań, o których mowa w ww. art. oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych
wymagań, zawarte zostaną w umowie, min:
„…. § Wykonawca zobowiązany będzie do:
1). przedstawienia na wezwanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających
zatrudnienie osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 1, tj. pisemnego
oświadczenia Wykonawcy i/lub pisemnych oświadczeń osób zatrudnionych przez
Wykonawcę potwierdzających, że są zatrudnione, przez cały okres realizacji
przedmiotu zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy
z dnia10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
§ Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia na każdym etapie realizacji
umowy kontroli spełnienia obowiązku wynikającego z § ….. (obecnie powyższych zapisów
SIWZ), w tym zastrzega sobie prawo do przedstawienia do wglądu zanonimizowanych kopii
umów o pracę osób, w stosunku do których istnieje obowiązek takiego zatrudnienia,
w terminie każdorazowo określonym w wezwaniu… .”
3.13.4. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.
3.13.5. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia w umowie z podwykonawcą obowiązków
podwykonawcy analogicznych do obowiązków Wykonawcy określonych w pkt 3.13.1 –
3.13.2.
3.14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.16. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień o których mowa
w art. 67 ust 1 pkt 6 uPzp.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 4) uPzp)
Od podpisania umowy do dnia 31.10.2018 r.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (art. 36 ust. 1 pkt 5) uPzp)
5.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
5.1.1. nie podlegają wykluczeniu,
5.1.2. spełniają następujące warunki dotyczące:
5.1.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie;
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5.1.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie;
5.1.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej:
a). Wykonawca winien udokumentować wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert co najmniej jednej roboty ogólnobudowlanej
o wartości minimum 200.000,00 złotych brutto,
b). Wykonawca winien jest dysponować osobami posiadającymi uprawnienia
niezbędne do wykonania zamówienia, którymi są następujące uprawnienia do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania
robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy zabytkach nieruchomych
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290)
i Rozp. Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz.U. Nr 165 z 2011r. poz. 987) lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów albo uprawnienia równoważne wg przepisów kraju ich
uzyskania, z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz zakresu
możliwych do wykonywania czynności.
5.2. Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa Krajowego, w przypadku osób
spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych,
nabytych w Państwach Członkowskich UE, po przeprowadzeniu właściwego postępowania
weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce, na zasadach
określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
5.3. Podstawy wykluczenia. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcę, wobec którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp.
Zamawiający nie przewiduje możliwości wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
uPzp.
5.4. Wykonawca może, w odniesieniu do niniejszego zamówienia, w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych.
5.5. Wykonawca, który będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia.
5.6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 uPzp.
5.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 5.5, nie będą
potwierdzać spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub będą
zachodzić wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,
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b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.5.
5.8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz
oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp
do ich zasobów, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę dokumentów, które określają
w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
5.9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
muszą oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
realizacji zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres
umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być złożone
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Zamawiający uzna wymóg przedłożenia
pełnomocnictwa za spełniony w przypadku przedłożenia umowy regulującej współpracę
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub umowy spółki
cywilnej, jeśli będzie z niej wynikać upoważnienie do reprezentowania podmiotów
występujących wspólnie (uczestników konsorcjum, wspólników spółki cywilnej)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5.10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) warunki udziału w postępowaniu muszą być spełnione przez minimum jednego
Wykonawcę lub przez wszystkich Wykonawców wspólnie odpowiednio dla każdej
części,
b) w odniesieniu do podstaw wykluczenia, każdy z Wykonawców, wchodzący
w skład konsorcjum, oddzielnie musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu
z udziału w postępowaniu,
c) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zostanie wybrana, Zamawiający żądać będzie przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW DO WYKLUCZENIA (art. 36 ust. 1 pkt 6) uPzp)
6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
w punkcie 5.1.2 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć
wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
6.1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym
w załącznikach nr 2 (oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu)
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i załączniku nr 3 (oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia) do SIWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu. Oświadczenia te Wykonawca składa zgodnie ze wzorami
stanowiącymi załączniki nr 2 i 3 do SIWZ;
6.1.2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,
w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa
w pkt 6.1.1;
6.1.3 zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 5.3 SIWZ – jeżeli
Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.
6.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik
nr 4 (oświadczenie o grupie kapitałowej) do SIWZ.
6.3. Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej nie będzie korzystał
z uprawnienia wynikającego z art. 26 ust. 2 uPzp, tzn. nie będzie wzywał Wykonawcy,
którego oferta została oceniona najwyżej do złożenia w wyznaczonym terminie dokumentów
potwierdzających okoliczności wymienione w art. 25 ust 1 uPzp.
6.4. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w 6.1 SIWZ lub oświadczenia
są niekompletne, bądź zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego
wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do
udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6.5. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
6.6. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zobowiązanie
o którym mowa w pkt 5.5 należy złożyć w formie oryginału.
6.7. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania
dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem,
należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem
(podpisami) osoby (osób) uprawnionej
(uprawnionych)
do reprezentowania
Wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego Wykonawca polega, zgodnie
z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby)
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upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego
Wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa.
6.8. Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób
pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką
z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.
6.9. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 6.7 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty.
7.
OPIS
SPOSOBU
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIENWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI (art. 36 ust. 1 pkt 7) uPzp)
7.1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
7.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje (zwane dalej „korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie
lub za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
7.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania.
7.4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę,
Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer faksu
lub adres email, podany przez Wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający
zapoznanie się z jej treścią.
7.5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Starostwo Powiatowe w Cieszynie
Biuro Zamówień Publicznych
ul. Bobrecka 29
43-400 Cieszyn
Faks: 33 4777133
e-mail: wiz@powiat.cieszyn.pl (w tytule e-maila wskazać znak postępowania
ZP.272.11.2018)
7.6. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni
posługiwać się znakiem postępowania: ZP.272.11.2018
7.7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
- Gabriela Sztuchlik (w zakresie proceduralnym) tel. 33 / 4777 213;
- Adam Swakoń, Iwona Kwiecińska (w zakresie merytorycznym) tel. 33 / 4777 215, 4777
214.
Godziny pracy od 7:30 do 15:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM (art. 36 ust. 1 pkt 8) uPzp)
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ (art. 36 ust. 1 pkt 9) uPzp)
9.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY (art. 36 ust. 1 pkt 10) uPzp)
10.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
10.2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
10.3. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.
10.4. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny.
10.5. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu
muszą być parafowane przez Wykonawcę.
10.6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą
Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub
osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
10.7. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców
występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać
dołączone do oferty.
10.8. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument
składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski
musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
10.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10.10. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
10.11. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub
parafowana przez Wykonawcę.
10.12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania,
muszą być oznaczone przez Wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji”. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi
wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności
określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy
z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę
przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:
a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest
to inna informacja mająca wartość gospodarczą,
b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte
i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp.
10.13. Kompletna oferta musi zawierać:
a) formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik
nr 1 do SIWZ,
b) oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1.1 SIWZ według wzorów stanowiących
odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do SIWZ,
c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących
wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik,
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d) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 5.5 SIWZ – jeżeli
Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.
10.14. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób
uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed
upływem terminu otwarcia ofert.
10.15. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:
a) nazwa, adres, numer telefonu, faksu, adres e-mail Wykonawcy,
b) Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn,
c) „OFERTA – WYKONAIE IZOLACJI PIONOWEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
ORAZ REMONT NAWIERZCHNI I ODWODNIENIA …
NIE OTWIERAĆ PRZED 22.06.2018r. do godz. 9.30.
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
(art. 36 ust. 1 pkt 11) uPzp)
11.1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w punkcie 10.13 należy złożyć
w terminie do dnia 22.06.2018r. do godziny 9.00 w Kancelarii Ogólnej Starostwa
Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter). Oferty można składać
w godzinach urzędowania które dostępne są na BIP-ie Starostwa Powiatowego w Cieszynie
www.bip.powiat.cieszyn.pl .
11.2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt 11.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową
lub kurierską.
11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2018r. o godzinie 9.30 w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, pokój 214.
11.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem,
że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed
upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone
według takich samych zasad, jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt 10.15
z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”.
11.5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do
reprezentowania Wykonawcy.
11.6. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
11.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej
(bip.powiat.cieszyn.pl) informacje wynikające z art. 86 ust. 5 uPzp.
12.SPOSÓB OBLICZENIA CENY (art. 36 ust. 1 pkt 12) uPzp)
12.1. Cena oferty jest ceną ryczałtową, w związku z tym przyjmujący zamówienie nie może
żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było
przewidzieć rozmiaru lub kosztów robót.
12.2. Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadzi własną ocenę i obliczy ilości robót,
jakie są konieczne do wykonania w ramach niniejszego zamówienia. Udostępniony przez
zamawiającego przedmiar robót ma charakter wyłącznie pomocniczy i orientacyjny.
W przypadku stwierdzenia braków, wad lub sprzeczności w udostępnionych przez za-
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mawiającego do opracowania kosztorysu ofertowego materiałach, wykonawca powinien
o tym fakcie powiadomić zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
12.3. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia
w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, które wykonawca uzna za
konieczne.
12.4. Przed obliczeniem ceny wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się
z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,
zwracając szczególną uwagę, czy zawierają w swej treści wszystkie rozwiązania niezbędne do
wykonania przedmiotu zamówienia.
12.5. Zaleca się, aby wykonawca przed wyliczeniem ceny oferty zapoznał się z terenem
budowy i jego otoczeniem oraz uzyskał niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające
wpływ na cenę, dotyczące dróg dojazdowych, możliwości zasilania w energię, wodę,
możliwości urządzenia zaplecza.
12.6. Wykonawca nie będzie mógł dochodzić zmiany wynagrodzenia z przyczyn
wynikających z niedopełnienia obowiązków wymienionych w pkt 12.2 – 12.3 SIWZ, chyba
że wady lub braki w dokumentacji projektowej miały charakter ukryty, których nie można
było stwierdzić przy dołożeniu należytej staranności.
12.7. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty, uwzględniając pełny zakres
zamówienia wynikający z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Ponieważ przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy
i orientacyjny, wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do
rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu tj. wykonawca może
swobodnie kształtować kosztorys określając (korygując) ilości robót, ceny jednostkowe
czy podstawę wyceny. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przyjęcie ilości robót
wynikających z przedmiarów robót. Pozycje, dla których nie zostaną wstawione przez
wykonawcę ceny jednostkowe, uważać się będzie jako ujęte w cenach innych pozycji
wymienionych w kosztorysie ofertowym i nie zostaną dodatkowo zapłacone po ich
wykonaniu.
12.8. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia
wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót oraz decyzji i uzgodnień.
12.9. Cena oferty za wykonanie całości przedmiotu zamówienia musi być wyrażona
w złotych (dwa miejsca po przecinku).
12.10. Cenę oferty należy podać brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT)
osobno dla każdego zakresu oraz etapu, zgodnie z formularzem ofertowym.
13. OPIS KRYTERIUM OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT (art. 36 ust. 1 pkt 13) uPzp)
13.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie
następujących kryteriów oceny ofert:
l.p.

Nazwa kryterium

1.
2.

Cena
Przedłużony okres gwarancji i rękojmi

Znaczenie
(w %)

kryterium
60
40
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13.2 Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych
kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
13.3 Punkty za kryterium „Cena” zostaną przyznane w skali punktowej do 60 punktów,
w następujący sposób:
- cena oferty najtańszej otrzyma 60 punktów,
- cena badanej oferty otrzyma o 1 pkt mniej za każde pełne 1.000 zł powyżej ceny oferty
najtańszej,
- cena oferty której wartość będzie wyższa o co najmniej 60.000 zł od ceny oferty najtańszej
otrzyma 0 pkt.
13.4. Punkty za kryterium „okres gwarancji i rękojmi” zostaną przyznane w skali punktowej
do 40 punktów, przy czym Wykonawca może udzielić gwarancji na wykonane roboty na
okres: 36, 42, 48, 54, 60 miesięcy – a okres ten powinien zostać wskazany w formularzu
oferty – załącznik 1 do SIWZ. Ilość punktów w tym kryterium przyznana zostanie według
poniższej formuły:
Okres gwarancji i rękojmi
Ilość punktów
36 miesięcy
0
42 miesięcy
10
48 miesięcy
20
54 miesięcy
30
60 miesięcy
40
Jeżeli Wykonawca nie wskaże w formularzu oferty okresu gwarancji lub wskaże okres
gwarancji krótszy niż 36 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89
ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.
13.5 Liczby punktów, o których mowa w pkt 13.3 i 13.4 po zsumowaniu stanowić będą
końcową ocenę oferty.
13.6 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów,
tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt
13.7.
13.7. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
13.8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostaną złożone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
13.9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (art. 36 ust. 1 pkt 14) uPzp)
14.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać
ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy,
o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
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14.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony
umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania
każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu
trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji
i
rękojmi),
wykluczenie
możliwości
wypowiedzenia
umowy
konsorcjum
przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
14.3. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi bezwarunkowo Zamawiającemu
kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie
o przynależności do właściwej izby samorządu oraz uproszczony kosztorys ofertowy.
15.
WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
ZABEZPIECZENIA
NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY (art. 36 ust. 1 pkt 15) uPzp)
15.1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3%
ceny podanej w ofercie, która zostanie wniesione przez Wykonawcę najpóźniej w dniu
zawarcia umowy zgodnie z art. 147 oraz 150 uPzp.
15.2. Zabezpieczenie może być wnoszone wedł ug wyboru Wykonawcy w jednej l u b
w k i l k u następujących formach:
a) pieniądzu: na rachunek Zamawiającego: Bank Handlowy Nr: 72 1030 1087 0000
0000 8309 6063. W tytule przelewu należy wpisać: Zabezpieczenie należytego
wykonania umowy – wykonania izolacji pionowej ścian zewnętrznych budynku
i remont nawierzchni i odwodnienia placu … (za datę wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w pieniądzu uważa się datę wpływu pieniędzy na
konto Zamawiającego);
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
15.3. Wniesione w pieniądzu zabezpieczenie będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie
znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
15.4. Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 70% służy
do pokrycia roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy, a jej niewykorzystana część
zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia w wysokości
30 % służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, a jej niewykorzystana część
zostanie zwrócona po upływie okresu rękojmi.
16.
ISTOTNE
DLA
STRON
POSTANOWIENIA,
KTÓRE
ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (art. 36 ust. 1 pkt 16) uPzp), ORAZ ISTOTNE
ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY (art. 144 ust. 1 uPzp)
Umowa będzie zawierać min. poniższe zapisy:
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§…
Obowiązki Zamawiającego:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
2) przekazanie niezbędnej dokumentacji projektowej,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
4) przystąpienie do odbioru końcowego robót po potwierdzeniu jego gotowości do
odbioru przez inspektorów nadzoru inwestorskiego, w terminach określonych w § ….,
5) zapłata wynagrodzenia.
§…
Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną
ofertą, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, oraz w pełnej zgodności
z postanowieniami niniejszej umowy, a w szczególności:
1) zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę do wykonywania czynności
określonych w SIWZ,
2) przedstawienie na wezwanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających
zatrudnienie osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 1, tj. pisemnego
oświadczenia Wykonawcy i/lub pisemnych oświadczeń osób zatrudnionych przez
Wykonawcę potwierdzających, że są zatrudnione, przez cały okres realizacji
przedmiotu zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie z zasadami wiedzy
i sztuki budowlanej,
4) przejęcie od Zamawiającego terenu robót,
5) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie bhp i przeciwpożarowym oraz wyposażonych
w odpowiedni sprzęt,
6) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym,
nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy. Wprowadzenie
kierownika budowy ze strony Wykonawcy,
7) informowanie na bieżąco Zamawiającego o problemach lub okolicznościach
mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania
niniejszej umowy pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w terminie
późniejszym (np. w przypadku konieczności przedłużenia terminu realizacji
zamówienia). Informowanie winno następować w formie notatki potwierdzonej przez
inspektora nadzoru. Informacja winna zawierać co najmniej wskazanie problemów lub
okoliczności mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienia terminu zakończenia
wykonania niniejszej umowy oraz ich skutki,
8) przedstawienie planu organizacji budowy, planu BIOZ oraz harmonogramu
rzeczowo-finansowego do akceptacji,
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9) sporządzenie przy udziale Zamawiającego szczegółowego protokołu inwentaryzacji
robót w toku w przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z § … w terminie 7 dni od
daty odstąpienia według stanu na dzień odstąpienia. Wykonawca zabezpieczy
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. W przypadku niewywiązania
się Wykonawcy z obowiązku zabezpieczenia przerwanych robót Zamawiający może
zlecić powyższe prace osobie trzeciej na koszt Wykonawcy,
10) odpowiednie zabezpieczenie terenu robót, oznakowanie (na własny koszt) terenu
budowy, wywieszenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych, wykonywanie robót
w sposób zgodny z przepisami bhp i p.poż,
11) prowadzenie i przechowywanie dziennika budowy w miejscu bezpiecznym na
terenie budowy i udostępnianie go na każde żądanie inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz osób upoważnionych do dokonywania w nim zapisów,
12) zapewnienie na własny koszt właściwej gospodarki odpadami zgodnie z ustawą
o odpadach oraz przepisami wykonawczymi. Środki ze sprzedaży złomu użytkowego
należą do Zamawiającego,
13) pokrycie kosztów zużycia mediów. Sposób rozliczenia zostanie ustalony
z Zamawiającym,
14) prowadzenie robót zgodnie z warunkami i zaleceniami wydanymi przez jednostki
uzgadniające,
15) utrzymywanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych
w granicach uzgodnionych z Zamawiającym,
16) koordynowanie robót podwykonawców zatrudnionych na budowie (jeżeli
dotyczy),
17) utrzymywanie stałego porządku na terenie budowy poprzez sukcesywne usuwanie
materiałów, śmieci oraz wszelkich odpadów wytworzonych podczas wykonywania
robót,
18) zgłaszanie przez kierownika budowy do odbioru robót zanikających lub
ulegających zakryciu. Zgłoszenie powinno być dokonane wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym skutecznym powiadomieniem inspektora nadzoru
inwestorskiego/inspektorów nadzoru inwestorskiego,
19) po zakończeniu robót Wykonawca obowiązany jest:
a) uporządkować na własny koszt teren robót oraz doprowadzić do należytego stanu
tereny przyległe wykorzystywane dla celów budowy,
b) zgłosić przedmiot umowy do odbioru końcowego zgodnie z postanowieniami
§ ….,
c) dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót
zgodnie z projektem budowlanym oraz przepisami, oświadczenia kierownika robót
o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu robót, oświadczenia
o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
rysunki powykonawcze, protokoły badań i sprawdzeń, certyfikaty, deklaracje
zgodności dot. zastosowanych wyrobów budowlanych oraz innych dokumentów
wymaganych do dokonania odbioru robót.
§…
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia na każdym etapie realizacji umowy
kontroli spełnienia obowiązku wynikającego z § … pkt 1, w tym zastrzega sobie prawo do
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przedstawienia do wglądu zanonimizowanych kopii umów o pracę osób, w stosunku do
których istnieje obowiązek takiego zatrudnienia, w terminie każdorazowo określonym
w wezwaniu.
§…
1. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy niezależnie od swojej winy, a zatem na zasadzie ryzyka. Wykonawca
ponosić będzie odpowiedzialność za działanie bądź zaniechanie osób (podmiotów), które
działały na jego zlecenie, w jego imieniu, na jego rzecz albo z jego zamówienia przy
wykonaniu tej umowy, chociażby nie ponosił winy w wyborze lub posługiwał się podmiotami
będącymi przedsiębiorcami zawodowo trudniącymi się wykonywaniem robót, do wykonania
których Wykonawca zobowiązany jest na podstawie tej umowy.
2. Zamawiający może naliczyć wykonawcy następujące kary umowne:
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może naliczyć karę umowną
w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § … ust. 1, za każdy
dzień kalendarzowy opóźnienia, jednak nie więcej niż 30% wynagrodzenia brutto
stanowiącego podstawę do naliczenia niniejszej kary umownej,
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w okresie
rękojmi Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, o którym mowa w § … ust. 1, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia
począwszy od dnia wyznaczonego na ich usunięcie, jednak nie więcej niż 30%
wynagrodzenia brutto stanowiącego podstawę do naliczenia niniejszej kary umownej,
3) w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – naliczana odrębnie, za każdy przypadek
braku zapłaty,
4) w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za każdy dzień opóźnienia w zapłacie,
jednak nie więcej niż 30% wynagrodzenia brutto stanowiącego podstawę do naliczenia
niniejszej kary umownej,
5) w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,
6) w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
7)w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) z tytułu niewprowadzenia żądanej zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu płatności,
8) w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) z tytułu nieprzedłożenia dokumentów,
o których mowa w § 6 w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
9) w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § … ust. 1,
w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
w szczególności w przypadkach, o których mowa w § … ust. 1 pkt 2 – 5.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie.
4. W przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
przez Wykonawcę lub z tytułu odstąpienia od umowy jest wyższa niż zastrzeżone kary
umowne lub powstała z innych tytułów, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do łączenia kar umownych.
§…
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
1) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; odstąpienie od umowy w tym przypadku może
nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takim wypadku wykonawca może zażądać jedynie części wynagrodzenia odpowiadającej
jego dotychczasowym czynnościom dokonanym w celu należytego wykonania umowy,
2) w terminie 5 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy w przypadku zagrożenia
niewypłacalnością lub likwidacji Wykonawcy,
3) jeżeli Wykonawca – z własnej woli i bez uzasadnionych przyczyn – nie rozpoczął robót
w terminie 14 dni od daty przekazania terenu robót lub, w terminie 5 miesięcy od dnia
zawarcia niniejszej umowy, bez uzasadnionych przyczyn, przerwał roboty na okres dłuższy
niż 14 dni i pomimo dwukrotnego wezwania nie przystąpił do robót,
4) jeżeli Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy lub niezgodny z postanowieniami
umowy, a termin wyznaczony Wykonawcy przez Zamawiającego na zmianę sposobu
wykonywania robót bezskutecznie upłynął,
5) w terminie 5 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca pomimo
dwukrotnego wezwania nie przedłoży dokumentów, o których mowa w § ….
2. Zamawiający może odstąpić, według swojego wyboru, od całości umowy, od
niewykonanej części umowy lub od całej reszty niewykonanej umowy.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy wyłącznie w przypadkach
przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§…
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie
i na zasadach określonych w art. 144 p.z.p. Ponadto, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p.,
Zamawiający określa/przewiduje co najmniej następujący zakres zmian terminu zakończenia
umowy ze względu na:
a) szczególnie niesprzyjające warunki atmosferyczne i ich następstwa,
b) działania siły wyższej oraz zdarzeń losowych,
c) w przypadku konieczności wykonania prac nieujętych w przedmiocie niniejszego
zamówienia a niezbędnych do jego wykonania, w szczególności powodujących konieczność
przerwania prac. Warunkiem pozwalającym na przedłużenie terminu realizacji umowy jest
udokumentowanie powyższych okoliczności w stosownych dokumentach takich jak dziennik
budowy, notatka itp. Ponadto konieczność wykonania powyższych prac winna wyniknąć
dopiero po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego i być nieprzewidywalna.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedłużenia terminu zakończenia umowy, jeżeli
przedłużenie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy
opisać w stosownych dokumentach, jak np.: notatka służbowa, pismo Wykonawcy lub
Zamawiającego, protokół konieczności itp.
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4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
17. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU
POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (art. 36 ust. 1 pkt 17) uPzp)
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony
prawnej na zasadach określonych w Dziale VI Prawa zamówień publicznych – “Środki
ochrony prawnej”.
18. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ,
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH
OBCYCH (art. 36 ust. 2 pkt 6 ) uPzp)
18.1. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
18.2. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych
polskich/PLN.
19. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT (art. 36 ust. 2 pkt 8) uPzp)
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem
art. 93 ust. 4 uPzp.
20. ZAPISY DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA
20.1. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania firm podwykonawców.
20.2. Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Pzp, przed
przystąpieniem do wykonania zamówienia, do podania nazw albo imion i nazwisk oraz
danych kontaktowych podwykonawców, o ile będą już znane, oraz osób do kontaktu
z podwykonawcami.
20.3. Obowiązkiem wykonawcy jest zawiadamianie Zamawiającego o wszelkich zmianach
danych, o których mowa w pkt 20.2, w trakcie realizacji zamówienia, a także do
przekazywania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć realizację zamówienia lub jego części.
20.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,
w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego
zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
20.5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego
realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego musi złożyć jednolite dokumenty dotyczące
podwykonawców w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu.
20.6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
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20.7. Wymagania określone w pkt 20.5 oraz 20.6 mają zastosowanie wobec dalszych
podwykonawców.
20.8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
20.9. Informacje o podwykonawcach wykonawca zamieszcza w formularzu ofertowym,
stanowiącym załącznik 1 do SIWZ.
21. KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJĄCA Z ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński, z siedzibą
w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, adres e-mail:
sekretariat@powiat.cieszyn.pl ;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie jest
Pani/Pani / Mariusz Piotrowiak, kontakt: iod@powiat.cieszyn.pl, 33/47772226;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Wykonanie
izolacji pionowej ścian zewnętrznych budynku, remont nawierzchni i odwodnienia placu
parkingowo - gospodarczego oraz przebudowy muru oporowego przy placu
parkingowym – ul. Szeroka 13 / Kochanowskiego 7 w Cieszynie” o sygn.
ZP.272.11.2018;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
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niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

wz. Starosty
/---/
Maria Cieślar

Wykaz załączników do SIWZ:
- formularz ofertowy – załącznik nr 1,
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3,
- oświadczenie o grupie kapitałowej – załącznik nr 4,
- dokumentacja projektowa.
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