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Przedmiot zamdwietiia obejimye;
a)Wybudowanie obiektu kubaturowego,
b)Zagospodarowanie terenu przyleglego,
c)Wykonanie inslalacji elektrycznej,
d)Wykonanie instalacji od^romowej,
e)Wykonanie inslalacji oswietlenia, oswietlenia awaiyjnego i ewakuacyjnego z osprz^tem.
i) Wykonanie instalacji systemu wodoci^gowego z armatur^;
g) Wykonanie instalacji kanalizacji sanitamej z weziami sanitarnymi wyposazonymi w

h) Wykonanie wewn?lrznej inslalacji c.o.
3.W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowi^zany  b^dzie itzyskac

pozwoienie na uzytko^anie wybudowanego obicktu
Ponadto Wykonawca zolioni^zany b^dzie do:
4.Wykonania dokumentacjt tcchnicznej powykonawczej - po wykonaniu tobot obj^tych

zalcresent   zamŝ wlenta zoslante opracowany i przekazany Zatnawtajctccmu komplel
dokunienlacji    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

5.Roboty  ogolnobudowlane  powinny  bye  prowadzone  pod  kicrownictivcm osob
posiadaj^cveh odpowiednie uprawnienia wykonawczc w danej branzy. W szczegolno ci
Zamawiaj^cy  oczekuje  udzia^u  w realizacp przedmiotu  zamowienla  kierownika
z uprawnieniami w zakresie prac konstrukcyjno - budowlanych

6.Szczegoiowyopis przedmiotu zamowiennzawicrtj-idokumenty
a)Projekt budowlany: btanza architekloniczna, branza konstrukcyjna, branza elektryczna
i teletecbniczne, branza sanitarnai c.o. - stanowi^cy zal^cznik nr 8~ do SIWZ;

b)Projekt budowlany sieci, przylt}ez\ i in tal c l branzy  anrlamq - tanowucr zai^cznrk nr
9 do SIWZ,
c)Specyfikacja tcchniczna wykonania i odbioru robot  - arcbrtektura i konstntkeja



\^arunko\^ i zohu^Mazan^ klor^ v^ jakikolwiek sposob mog^ wpiyn^c na cen^ ofcrty lub

11 Ponadto icboty budcwJane nalezy wykonac w sposob zgodny z przepisami usfu^a
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budo^lane ftj. Dz U. z 2017 r. poz. 1332 7 pdzn zm )
przepisami wykonawczyrai do w/w ustawy, innymi obowi^zuj^cynii aktami praita
odnoszijcym l si^ do pizedmiotn zamowiema, aktualnynu polstiiin norniami i noimanii

bianzowyiin oiaz wiasciwyini pizepisami blip i ppoz.

12.Wszystkic stosowane maierialy budowlane uzytc do wykonania przedmiolu zani^wi^nia
pot^ l nny po^iadac stosownc c^rtyiikaty^ apiobaty tecbniczne  l  at^sty wydane przez

upowazmon^ instyluci^ krajowi|.
13.Wszyslkie materialy  budowlane  musz^  spebniac  niezb^dne  wymagania  zgodne

zPoiskimiNoimami

14 Wykonawca zglosi do organbw administraeyjnych zamiar rozpocz?oia oraz zakoliczenia
robot budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumenlow.

15.Odbior robol budowlanych powinien bye dokonany zgodnie z , ,Warunkami Technicznym i

Wvkonania i Odbioru Robot
16.Roboty tymczasowe i towarzysz^ce winny byd wlrczone oraz skalkulowane l^cznie

z robotami pod i  tats  ow\ttii

mie n,c\ liez^c od daly podpi^ania protokt^u odbioiu koncowego. Dluzszy ni"7 ib
nuesiyi^ okres gwarancji b^dzie punktowany zgodnie 7 zasadami okreslonymi w XTV

mnieiszy SI^Z
lft prz^i bidoi^lan\ ^konztsl^wany do realizatji przediniototte^o zamoi^ittua pot^imen

posiadad aktualne przegl^dy r badania

to ota am t it budownictwie, spelniaj^ce warutiki okreslone w Ustawie o wyrobach
biido^lanyth 7 dnia 16 ki^ietnta 2004 r (1j  Dz k z ^014 i poz 93^j oraz przepitaih

przepi oit dtDez e\ih othiont ^rodoit ska. ait ^zcze_ulno ci

segregowac i wlasciwie ulylizowac odpady
- w ^^aicd^i\vie zalmdowy mieszkafnej nie prowadzic prac w porze notiie n _t dz

22-6,

-  atosowac tecbnologie  ograniczaj^ce pyleni^ przy skladowannj  i  wykorzt tainu

materialiiw sypkitb
20. W zakresic kazdego zadania Wykonawca zobowi^zany jest do zorganizowania plac i

budowy omz prowadzema ptac w sposob me zagrazaisjcy osobom tizet m

21  Plac budowy b^dzie ptzekazany wlemiinic do 7 dniod dnia za^arcia umowy
22. Wymagania, o ktorych mowa w an 29 ust.3a ustawy PZP - obowi^zek zatrndtuenm na

podstawic umowy o ptac^ w rozumicniu ptzepisow Kodeksn Pnci

ikniunci; me  hedzie  tkutltoita^  kmisekmnuann n  ntwlin wiklue

^ikonaiiia zolowi ^pani li^t ntk^ai pelnt zakris toimt kiori lest koni ie

pun! ii  md^ema duktin tntatli   pfz][i  siw praitu,  wied i t ^bt   z tci

udoiilinci dla uzi iann katitowei^o tSti.ln kreslonti.n pi tz pr ed in ^amoiti

^ii,r w^L( nu zadanie bcz ^z^l^dbi na i^ tepupfc* trucnitu i mqir ewid

> RVBmCTWO



V,d Za^i neapodoba

Im zt? zkiaop
Pan, npk fPryFz>    h  w az n

2   p   n     Zaiekr   e k  tro  pet      a prz     ka
o ktorych niowa w arl 29 ust 3a Pzp, oraz sankcji z tytulu niespelnienia ivcH wymagan:

a)W 1 k nt  I  I rzestrzegania poslanowieii umowy przez Wykotiawc; przedstawiciel
Z n    14prawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji Petsonclu Wykonawcy

et ^4 o ' realizacji przedmiotu umowy, tia okolicznosc zgodnosci w Wykazem
P a  u k uu oktdrymmowawpkt 1 lit apowyzej.

b)Z it  aja \ d i uszcza mozliwosc zmiany osob, pizy pomocy, ktoiycb Wykonawca
ad bed przedmiot umowy, tia inne posiadaj^ee co najmniej tak^ sam^ wiedz?,

J       adkwallfikacje opisane w S1WZ z zachowaniem wymogow dotyczacych
Irudniania na podstawie umowy o prac^- O planowanej zmianie osob, przy pomocy

Itiyl Wk vea wykoouje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowi^zany jest
m zwl e powiadomic Zamawiajqcego na pismie przed dopuszczeniem tych osob do
w\k nw n i t

c)Za   dopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikow ^wiadcz4cych przedmiot umowy
na p d taow\ o prac^ w rozumteniu przepisdw Kodeksu Pracy, Wykonar^cl

lb Zaj tcemu kaiy umowne w wy okosci kwotv mimmalntgo wyiiagiodzen^t

pa   t I mego na podstawie przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu za pmce
tot      azuiacych w chwib stwtcrdzenia ptzez Zamawiaj^cego niedopelmenia przez
Wykoniwc^ wymogu zatrudniania Pracownikow swiadcz^cych przedmiot umowv na
podstawie utnowy o prac^ w rozumiemu przepisow ^.odeksu Pract 1 oiaz liczby mm tecy

kazda osob^ wykon
0ktdrym mowa w^^

3) rodzaje czynnosci

wykonujifcych czy
a)roboty konslruki

dachowej;
b)wykonanie aicl
wykonanie  tynko
wykonanie posadzrm

1drzwiowa, pokryc
c)wykonanie zag
betonowe, obejscie
d)wykonanie instaacji ckktry  yc ,



lub uprawnied do prowadzenia okresloncj dzialalnnsci zawodowcj,

idr^buych przcpisdw;

y PZP Zsmawiajacy  slosuiac powyzsz^ proicdur^  w pierwszefoejnoseioona

ocemona jako n iikoiz\stme|sza  me podlega wykluczemu. spelnia warunki udziabj  w

2Przcdmtotowa inwe^t\cja jest   dolinsnsowana  w ramach Programu Operac\]nego

Jkybactwo  1  Morze   yy   ramach  dzialania  Reahzacja  lokalti^uh stittigu rczuoiu

kierowanyth pczez spole znosy
3ZamavMipny me d ipuszca skladsma ofert lyarianlowvch

4.  Kod Wspoluego Slownika Zamdwien (CPV):
45100000-8 Przygotowanic tcrenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznosẑ nia kompietnych obicktow budowlanycli

lub ich cz^sci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowet i wodnei
45400000-1 Roboty wykoiiczeniowew zakresie obickto^ budowlanych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne l samtame
45300000-0 Wykcnywanie instalacji budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne
45330000 Wykonywanie instalacji cieplnycii, wodnych, wentylacyjnycb i gazowych

IV.Termiu wyknnania zamdwienia.

Zamawiajacy ustala nasl^pujacy tennin wykonania zamdwienia1 nd dnia podpisania urnowy
do 19.04.2019 r. (za termin wykonania zamdwienia uznaje sif uzyskanie przez Wykonawc?
prawomocnej i ostatccznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanic)

V.Warunki udzialu w post?powaniu.
O udzielenie zamdwienia moga ubicgac si^ Wykonawcy, kidrzy1

1)Nie podlcgaj^ wykluczeniu;
Brak podslaw do wykluczenia. a ktdrych mowa w art. 24 usl. 1 oraz 24 ust. 5 pkt i) ustawy
PZP zostanie wst?pnie zweryfikowany na podstawie przediozonego wraz z oferta
oiwiadczenia- wg wzoru na zalaczniku nr 2 do S1WZ.

2)Spetniaja warunki udzialu w pustf pnwaniu dotyczace:



UWAGA:

bitdowlanycli, dopuszcza odpowiadaj^ce im uprawnienia biidowlane, btdre zoalaly
wydane na podstawie wczesniej obowiazuj^eych przepis^w oraz odpowiadnjace im
uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejsbiego Obszaru CuspodarczCgo oraz
Konfederaeji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepisow uslawy
Prawo budowlane (tckst jednolity: l>z. V. z 2017 r. puz. 1332 z pozn.zm.) oraz ustawy o
zasadach nznawania kwalifikacji zawodowych nabylych w paiistwaeh czlonkowskich
Unii Europejskiej (Dz. V. z 2008 r. nr 63, poz. 394 z pozn. zm.).

VT. Eakullatywne podstawy wykluczenia. o ktorycb mowa w art. 24 list. 5 pkt 1) ustawy

PZP.
1. ^amawiajitfy wykluczy z przedmiotowego post^powania o udzielenie zamdwienia

publicznego nykonawcf ;
a) w stosunku, do ktorego otwarlo likwidacj^, w zaiwierdzonym przez s^d ukladzie

w post^powaniu restrukturyzacyjnyni jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
bkwidacje jego maj^tku lub S4d zarz^tizrl bkwidacj^ jego maj^tku w trybie art 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Ptawo restrukturyzauyjnc (Dz, U poz 978, z pain, zm.)
lub ktorego upadlosc ogloszono, z wyj^tkiem wykonawey, kldry po o^loszeniu upadlosci

Jl Zdolnoki teelinicznej izawodowe
1Watunekten zostanie spehiionv jezelt Wykonawi-a wskaze zo w okrese o titnn.li s lat

przed upfywem terminu skladania otert, a jczeli oktes prowadzcnia dzialalno u ]e i
krotsz^  to w Um okresie wvkonal i prawidlowo ukomzyi buiov.^ lub r izbudowe lub
przebudow^ budvnku, o wariosci minimum: 500 000,00 zl btutto

2ft^iitHiiz'U'i s-_>niir / jozei ftykenav* wv^e -i d^spou e 11.  i bedzit

dv pomm tliiist^puia >rnik]u^zow\m o ibamj
a)Kierowiiik Budowy - minimalna liczba usbb: 1, kwalifikacje: uprauiiienia budowlane do

kierowania robotami budowianymr w specjalnosci konstrukt^jno — budowianej bcz

o inirzen lub odpowiadaji^cc im wazne uprawnienia budowlane, ktbre zostaly w^dane
napod-tiwjl wcze ne obowi^zujauyuh przepisow doswLadczen eztwodowe wokre^re

o^tatnich pi^ciu lat przed uptywem terminu skiadania ofert pelni^ tiinkcj^ Kierownika
Budiuv prz^  icalrzay zak mrz^ne  nwpi-ttcj    hdowlanej   o lai_zj^| Aaitis^i

inweslycyjncj me mnlejszej niz 500 000,00 PLN brutto
b)i^ierownik Robot Saiutam^ch  mm inalna liuzba osoh 1 kw rliiika^ie upfawmunia

budowlane do kictowania robotami budotvlanymi bez ogtaniczeri  w spec]alno^i

wodoci^gmvych i kanalizacyjnych wydane na podstawie obecnie obowi^zuj^cyeh
przepi ow dc wiaduzenie ziwodowt w okre^ie o Imuh pieuiu lat pized tpl^wem

lerminu sklatlania olert peinii fimbcj^ kierownika robot instalacyjno-^ nilatt^ h na
zakonc iinej mwest^yi budowlany

c)kierownik Robot elektrscznych  minimalna lu-zba o ob 1 kwalitikat-ie upiaunem
budowlane do kietowania robotami elektrycznytni bez ograniczcn lub odpowiadaj^ce im

wazne uprawnienia budowlane, ktore  zostaly wydane na  podstawie wczesniej
obowi4ZU|4Cveh przepi ow doswiadczcme ztwodowe w okresie o atmth pieeiu lat

przed uptvwom tttminu kl dania otett p^mt lunky^ kjerewmka lobot elektiyczn\ch
pizy realizac|iztkonc ne inweatju r budowlantj

Do peinego  wykonania  przedmiolu zamdwienia,  Wykonawca  powinien  z&tnidnit
wyEtarczaj^C^  liczb^  wykwalitikowanego per  nelu ^warantui^e o  wlasuwa lake <.



bomI\

sktadania ofert, aj^Z^li okrc" p"o "J '"' d~"' In '"' ""' ktdtszy — w tym okresie, wraz

z podamcin ich rodzaju,   nt\k lania i podmiotovv, na rzec^

ktorych roboty to zostaty tv k^d  dow okreslaj^cych czy te roboty
budowlane zosta!y wykontninformacji o tym czy mboty
zostaty wykonanc zgodme z przepisami prawa budowlane^o i prawidtowo ukonczone,
przy czym dowodatni, o ktorych mowa, s^ referen^e b^dz tone dokumenty wystawione
przez podmiot, na tzecz ktdrego roboly budowtane byty wykonywane •- wedhtg nznru

na zatijczniku nr 6 do SIWZ.
b) W zakresie wskazanym w ust. V pkt. 2 lit c| niniejszej SIW7 - wykaz ostib,

skierowanych przcz wykonawc^ do realizacji zamowienia publiczucgo, w szczegdlnosci

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na tcmat
ich kwalifikacji zawodowych, upiawnich, doswiadczenia i  wykszlalcenia ni^zb^dnych do

u warunkow udzialu w post^powati

W ^^Lu ^vst^pn^go wykazania Itraku potfstaw du wykluczenia^ o ktdrycb mowa w art^
24 ust.) oraz 24 ust. 5 pkt 1) uslatvy PZP, wraz z oferta nalezy zloiyc:
Wypclnio^e oswiadczenie o brakupodstaw do wyklucz^;nia - wgwzoru aa zal̂ czaiku nr2

do SlWZ.
onawca, w ternatue 3 diu od dnia zamie^zczetiia na sttonie mtemetow^j infonnacj i |

arcia ofcrt, o ktnrcj mowa w art 86 ust. S ustawy PZP, przekazuje Zamawiaj^cemu j
adczenie o przynaleznosci tub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitaiowej, -
orej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze ziozeniem oswiadczenia,

a    i^  e|   dtadt  dp ^za a    n tt     kitad
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wykonania zambwienia publicznego, a takze zakrcsu wykonywanych przez nio czynnosci
oraz informa^ o podstawie do dysponowania tyrai osobami - wg wzoru zalaczniha

nr 4 do SIWZ;
5.Dowodami o ktbrych mow/a w ust VII pkt. 4 lit a) s^:

1)Refercncje/poswiadczenie b^dz inne dokumenty wyslawione przez podtniut, na rzecz
fctbrego roboly budowlane byiy wykonywanc;

2)w przypadku zambwieh na roboty b  ozenie Wykonawcy - jezeli

z uzasadnionych przyczyn o obiekty n n      k iz  ykonawca nic jest w stanie
uzyskac poswiadczenia o ktorym mowa w pki

6.Wykonawca moze w c^in polwterdzenia p n   a   ru k w udzialu w posL^powaniu,
w stosowtiych sytuacjach oraz w odniesieni  d  k nkr      o zamo^ienia, lub jego cz^sci,
polegac na zdolnosciach technicznych iub /a  do   him h podtnioio^, niczaleznie od
charaktetu prawnego l^czacycb go z nim stos  k   p   n

7.Wykonawca^ ktoiy polega na zdolnosciach tecbmczrych lub zawodowych innych
podmiotow, musi udotvodnic zamawraj^ccmu, ze realizuj^c zamowienie, b^dzre dysponowal
niezb^dnymi zasobami tych podrniotdw, w szczegolnosci przedsla^'iaj^c zobowi^zanie tych
podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb^dnych zasobow na potrzeby realizacji
zamoivienia - wg wzoru na zal^czniku nr 5 do SIW'Z.
8.Zamawiaj^cy occni, czy udost^pniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
technicznc lub zawodowe pozwalaj^ na wykazanie prze? wykonawc^ spchiiania wamnkow
udzia^i w post^powaniu oraz ^tada, czy nie zachodz^^ wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o ktorych mowa watt. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i 24 i ust 5 pkt 1) ustawy Pzp.
9.W odniesieniu do warunkow dotycz^cych tvyksztalccnia, kwalittkacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy mog4 polegac na zdolnosciacb innych podmiotow,  jesli podmioty
te zrealizuj^ roboty budowlane, do realizacji ktorych te zdolnosci s^ wymagane.
10.Jezcli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu, o ktorym mowa w ust, 8, nie
potwierdzaj^ spefnicnia przez wykonawc^ w'arunkow udzialu w post^powaniu lub zachodz^
wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, zamawiaj^cy z^da, aby wykonawca w
terminie okreslonym przez zamawiaj^cego:

1)zast4pil tenpodmiot innympodmiotemlubpodmiotainilub
2)zobowic^ial si^ ^ osobistego wykonania odpowiednicj czc^ci zambwienta, jezeli wykaze

zdolnosci techniczne lub zawodowe, o ktbrych mowa w ust 8,
11.Wykonawca, ktbry powohije si^ nazasoby innych podmiotow, wcelu wykazania braku
istnietiia wobec nicb podslaw wykluczenia oraz speiniania, w zakresie, w jakim powobije sic
na ich zasoby, warunkow udzialu. w post^pcwaniu sktada takze oswiadczetiie wg wzoru na
zai^czniku nr 2 i nr 3 do S1WZ dotycz^ce tych podmiotow
12.Wykonawca,   ktory    zamierza   powierzyc   wykonanie   czcsci   zamowienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnicnia wobec mch podslaw wykluczenia
z udziaiu w post^powaniu ^klada takze oswiadczenie wg wzoru na zaiijczniku nr 2 do SIWZ -
dotycz^ce podwykonawcb^
1    W prz^padli  wspolne o  ubica nra i^ o  zanowienc  przez  ^ykoiawe w
c wradczenie vm wzoni na zalaczniku nr 2 oraz nr 3 do SIWZ sklada kazdy z wykontwrow

laj^cy zgda wskazania przez Wykonawcc w ofeit-ic cz^sci
c zamierza powierzyc podwykonawcom, i podanis przez



wvkonawcow do ztozonia wszystkich lub nicktdrych oswiadczen lub dokuTnentuu.
polwierdzaj^eycli, ze nie podlegaj^ ^^ykluczeniu, spelntaj^ warunki udzialu w pos^po^amu

tezelt zachodztj uzasadnione podstawy do uznania, ze zlozone uprzednio oswiadczema lub

dukumenty nie s^juz aktualne, do zlozenia aktualtryeh oswradczen lub dokumentov.

23. Wykonawea nie jest obowi^zany do zlozenia oswiadczeii lub dokumeito^
potwierdzaj^eych brak podstaw do wykluczenia oraz spelnianie warunkow udziatu
^^ posl^powaniu^ jczeli zamawiaj^cy posiada oswiadezenia lub dokumenty dot\czace tctto
wvkonawey lub moze je uzyskac za pomoc^ bezpiatnych i ogolnodost^pnych baz danych.
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teibzacie robot hudoxvlanyth
i   Jizeli zmtana albo re/xgni-.|a i pridkvyltonnftCY dol^czy podmiotu na Itorc^' zasubx

spetniamt xtanmkoa inbuilt *x post^ptxxxanm nktorich miraa wRozdzule \ xxxkunaxytl

jest  obuxxtazany  wxk ^n. zarcnax^naiattmu iz proponnwmv innx  podxxxkonsxxcr lub

15Dokumenly sporzabone \x lyzxku obtym b^d^ akladane xxraz z thrmaozetncm na jt^zyk

16Doiaimentv polxviirdzaj4ue xpelnianix,  warunkxiw udzialu xx  poxL^pnxx amu b^d^

skladane v, formie orygmahi lub kopu pos^iadczone] za zgodnosc z oryginakm przez

wxkonaxtt^   /amawiaiaux   moze  z^dac  pizedstaxM^rna  ot'ginahi lub  nulaualnie

poswiadizontj kopu dokumenlu wyl^czme xvtedy  gdy zlozona przez wykonavtt^ koptt

dokumcntujest meezxtelna lub budzi xxatpliwustt u> dojej prawdzmosui
19W prz^padku wxkonanuow uspolme ubiegat^uxuh up o udzteleme zamoixuma oraz
xx ptzxpadku innxth pedmtotoxx   na zasobauh ktonch ^ykonaxxua polega na zasadach

okreslomch w art   22a uxtawx  PZP kooie dokumento^ dotxtz^cxuh  odpoi^iedmo
wxkonaiycx  lub tyth podmtotoxy  tnusz^ bye posxxiadizone za zgodnost  z orygmalem

odinimedmo przcz vvykuiaxxte lub ti podmioty

IS  Jezeb  xxxkonaxxca.  ma  sied^ib^  lub mtc|sce  zamtevkama poza  ttn^onum

Rzeczy pospolitej Pclskiej zamtast dokumento^ oktorych moaa v, pkt 1
1) lit a - sklada dosument lub dokumenty xyyataxyione \y kraiu, xx ktorym ma stexlzibe

lub mtejsue zamrtszkama potxyierdzaiaue odpoxxicdnro ze me olwarlu (^go likxxrdacjt

ani nie ogloszono upadlos
19.  Dokument, o ktorym mop Bsnicj mz

o mresi^ey prz.ed uplywem term  klrt
20le^eli v. kraju v, ktbrym ybmkj te
zamie zkan a ma osoba ktoruj d k m           d         kmktoryth
muxx  ix pkt   IB za tepuje si                                                        ed       adtzeri e



p bh zunlutego 2005 r.
d?zaDz V. 7. 2014 r.

poz. 1114 oraz z 2016 r poz. 552) . W takiej sytuacji zalcea si^ aby Wykunawca wskazal
Zamawiajifcemu  sygnatur?  pustepowania,  w klorym wymagane  dnkiinieirty,
oswiadczeuia si? znajdujij.

VTTL Jnformacje it sposobie poroziimiewania si? Zamawiaj^rego % Wykonawca mi oraz
przekazywania oswiadczeii lub (to ku men tow, a takze wskazanic osob uprawniouyrh
da porozumiewania si? z Wykonawcami.

1.Do kontaktowaniasi?z wykonawcamiupowaznionyjest:

w sprawach formalno-prawnych:
Magda Wozniak, w dniach od pn. do pt   w godzinach 800 - 14:00, e-mail:
magda.wozniak@cedry-wiclkie.pl, fas: 58 683-61-66

wsprawachnierytorycznych:
Krzysztof Dziaduszewski, w dmaeh od pn. do pt.  w godz. 8 00    14 00  email
k.dziaduszewski'rredrs vneikie pi

2.W ntmejszym post?pywaniu oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumen^ oraz

ititormnL^e ^^konawey prztkazuia za posredmctwem faksu lub poe/ty  elcktroiueznei
(w formie pliku pdf oraz doc.) na adres e-mail; niagda.wozniak^cedry-wielkie.pl
Zathawiaj^cy ptzckazuje informacje za postedmctwem faksu lub poc^ty clekttonaznei

3.Forma pisemna zastrzezona jest dla skladania olerty wraz z zal^cznikami w t\m
o wiadezen   i  dokumentow potwierdzaj^cy^h   spebname  warunkow udziabt
w post?powatiiu oraz pcinomoenietn

4.W ptzypadku braku  potwierdzenia otizymanra wiadomoki przez  Wykonawc?,

Zamawia|^cy dommema, iz pismo wyslane przez Zamawiaj^tiego na numer raksu lub na
poczt? elefctroniczn^ zostalo rnu dor?czone w sposob, ktoty umozliwil Wykonawiy

K. Wymagania dotycz^ee wadium
1.Waninkiem udzialu w post?powaniu o udzielenie zamowienia jest wriiesicnie wadium

w prawidlowej wysokosci 10 000,00 zl
2.VVadium moze bye wnicsione w prcni^dzu, pof?czeniacb bankowycb lub poir?czemach
spoldzielczej  kasy oszcz?dnosciowo -  kredytowej (must bye por?ezeniem pieni^znym),

gwaraticjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowycli oraz por?czeniach udzielanych
przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku
0utwotz^niu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biotczr>sei (art. 45 ust. 6 ustawy).
3.Wadium wnosi si? ptzed uplywem terminu skladania ofert.
4.Wadium wnoszone w pieni^dzu wplaca si? przclewem na ponizszy rachunek baukowy

Zamawiajacego: BS w Pruszcm Gdanskim nr 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019
5.Wykonawca wnosz^cy wadium w pieni^dzu zobowi^zany jest  do wpiacenia go
odpowiednio wczesniej, tak aby znalazlo si? ono na koncie Zamawiajacego ptzed dat^
1gorizin^ skladania ofert.

Wiclkie, ul. M. Plazyiiskiego 16, 83-020 Ccdry Wielkic. Oryginal dokumentu naleiy zlozyc

w opisanej bopercic wraz z oferti}, nalomiast polwicrdzona za zgodnosc z uryginalcm
kserukopi? nalczy dol^czy^ do oferly.
7.Dokumcnt  por?ezenia/gwarancyjny powinicn przewidywac utrat? wadium na rzecz
Zamawiajacego w przypadkach okreslonyeh w pkt. 8 i 9
8.Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiaj^cego, wraz z odsetkami, w przypadku. gdy
Wykonawca, ktofego oferla zostala wybrana:



a  odmoxx^ podpisim x utixux^x na waniEjnlfc'j i.h okre^lonyxh w olercio

c zaxvaxcie înoxx'x b^dzxe nieinozb ^e z nrzyczyrx loz^cytb do ^rome Wykunawiw

9Ponadtu Ztmawnncy zstrz^im wuinim wnz 7  odwtkimi jezelx  Wskcxnax c^ xx

^frnme me zlozx I o^x iddi.zx.it l^b dok L^ncxTto w potwiordzaj it yet okohczixo^ti  o kf^>r\x_il

^\Txzd z^adv dx popxa^̂ î ni^oinxH^ u o ktorg mo^\a v> irt 87 ir^t 2 pkt  x c^ spowodox^^^T'

brak. nxo7bxxo^ii"^^branx^x)tcu^ zkx~ti^i'c^ pizt^ \k\koxidivce j^ko iidilmzvslnLejszei

10\^adium musi z^bezpi^czdC otert^ ^ odlvin okiesxt. z^iazama nkrt^ kiorv w^no^i >0

dni od xiptywu terniinu sktadania ofert.
11Zaixiawiaj^cy zwroci wadium dla Wykoixawcy na za^adach okrestonycb w art. 46

u^tawy PZP.

X. Termin ^wia Ĵxaifl ofert^.

1.Termin zwi^zaniaofert^ wniniejszym postepowaniu wyixosi 30 dxii.
2.Wykonawca samod^ielnie lub na ^vniosek Zamawiaj?cej;o moze przcdhxzyi termin

zwi^zania ofert^, z tym ze 7amawiaj^cy moze tylko raz, co najmniej ixa 3 dni przed
upiywem xerminu zwi?zania oferr^, zwrocic si do wykonawebw o tvyrazeme zgody na

przedtuzenie tc^otermmuooznaczony okres, nie dluzszyjednakniz 60 dni.
3.Bieg terminu zwi?zania ofert^ rozpoczyna si^ wraz ^ uplyxvem terminu skladaixia efert.

XL Op is sposnbu przygotowania oferty.
1.Oferta poxvinna zostac sporz?dẑ na wedlug wzom fbmxularza ofertowcgo. stanoxyi^cego

zal?cznik nr I do SIWZ.
2.Do oferty nalczy doi?ezy6 dokumenty. wypclnione wstfpne oswiadczenie o spebxianiu

^diunkoxv udziahi w post^powantu  wg wzont na zal?ezniku nr 3 do SIWZ, wype^nione
w t^pne o^wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg wzoru na zal^czniku nr 2
do SIW7, ewentualne pelnomocnictwa, doivdd wniesienia wadium, zobowi?zanie wg
wzoru na zdie7n Ke ni ^x do SIWZ - w przypadku powolywania si^ na ^asoby podmiotu

Zaleca si^, aby  oterla wraz ze wszystkimi zat^cznikam, byta spi^ta w sposob
umeiuozliwiaiacy joj zdekompletowame

4   ftskonaw^a moze ztozye tylko jednaofert^.
^   Oieit^ sporz^dza ^i^ w tezxku pol^klm z zaebowamem tornx^ pi^emne px xd rygorem

6.Zalcea si^, aby kazda ze stron oferty byla ponumerowaiia i zaparafowana przez

^tkonawe? lub osob^so^^by upowazmone do repiezentowania Wykonaxx^t
7,Oferta wraz ze wszystkimt zai?cznikami musi bye podpisana przcz Wykonawc^ lub

osobp/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy. Pelnonxocnictwo pow nno
bye dot?ezone do uferly o ile nie wynika z ir xnyeli zal?czonych dok x xn,nto\x

Pebionxocnictwo poxvinno b\^ t-  x  zot e w ^w_ n Je ub i ott n me po w erdz">t ej kopn

S.  Zaleca s^? zaf?czenle przez osoby iizyczne skladaj?ce oferle, dokumentow, z ktorych

b^dzie wynikalo upowaznienie do podpls ma ofurty
9.Poprawki poxvinity bye nanlesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawey lub

osoby/osob upowaznionych do reprezentowania Wykonawn
10.Wykonawca xvskazc w ofercie, ktdre z cz^sei zamowienia zamierza powierz^c xlo

wykonania podwykonaweonx .

U.Wykunawca wiixieix umickic ofert^ wraz z zal^cziiikami w zamkni?lej kopercie

zaadrcsowanej na adres:



XTTL Op is sposobu ubliczem ceny
1 Z n a ui|ac> prz^i 1 nme|^z^n pt tepo^anu ?t p dta^? zii^zet a w^konari •

prz dnotu ztm ei a z l\\koi wca wv ndzei emz llowe L i e nu i u^z^,l?dnn.

^ z\stkie wymagama specybkacji istotnych warunkdw zamowienia oraz obejrao^a
Kzelkiekizl lakic [. tr e icW^konawc z tvtihi n iezytei oraz zg dnej / tbcwiazu ^c^m
pi epi t n eihza [ przedm ill zani vieraa

Ureijd Grainy Cedry WiePWe
ui M. Pfaiyiiskiego 16
83-020 Cedry Wielkie

Nakopercienale^y ran icicle:
3)na/w? i a Ores wykonawcy.
4)nap^: ^Post^powanie nr ZP 71 12 7018 Of rta  a red z q^ uno   n   ^n
,,Hu(iowa Centrum Eultury R back rj w m ej cow c ( dry M ie  \eol era
przed dnieni 20.1)4.2018 r.godz 1130

12.Wykonawca przed upfywem terminu skladania ofert, moze wprowadzic zmianv di
zlozonej oferty. Wprowadze    n an d   In i f n n lezy d ko   v, i rn

okreslonej w pkt ll.zdopisl     Zn n  ferty
13.Wykonawca przed uplywem   n   kl dania ol   rao e     I     o|  f    p p

wyslanie infonnacji do Zamawiai^cego o wycofaniu swojej oferty, pod wamnkiem, iz
inforraacja la dotrze do Zamawiaj^cego przed upiywem terminu skladania ofert.

14.Informaeje zawarte w ofercie, ktbre stanowi^ tajernnic^ przedsi^biorslwa w rozumieniu
ustawy zdnia 16 kwietnia 1903 r. o zwalczanin nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z2003
r Nrl53poz. 1503zp6zn zm.), to do ktdrych Wykonawca zasirzegl - nie pozniej mz n
temnnie skladania otert — ze me niog^ bye udost^pnione, rau^z^ bye oznaezone kiauzul^
,Tajemnica przedsi^biorstwa". Zalcca si^, aby doknmenly te byly spi^te w sposob
po'vialiitt.v rt itb oddzclenie cd re~zh ofertv Ponadto ^\kona,vea pov^r en

t̂ykazae iz zastrzez^ne inlorma^e ^tanowr^ taiemniee przed i?biorsti^a tv loznmieniu

przepisow ustawy z dma 16 kwietnia 1993 r. o zwalczanni meuczeitve) konkurencp
(Dz U z 2^03 r Nr 183 poz 16 3 z p. zn zm )

15.Wykonawca pono.si koszty zwi^zane z przygotowantcm i ztocnietn oferty.

\T1. Miejsce oraz terrain skladania i otwarcia ofert.
1.Ofert^ nalezy zloiyc do dnia 20.04.2018 r. do godz. 11:00 w siedzibie Urz?du Grainy

Cedry Wielkie w Cedrach Wielkieh til  M. Plazyiiskiego 16, 83-320 Cediy Wielkie pok
Nrl7(sekretariat).

2.Za moment  ztozenia oftrty przyjmuje si? tertnin skutecznego dosiarezenia oterty

3.Otwarrie ofert nastiipi w dniu 20.04.2018 r. o godz. 11:30 w siedzibie Urz?du Grainy
Cediy Wielkie w Cedrach Wielkich ul. M. Plazynskiego 16, pok. nr 2.

4- Oferty, klore wplyn^ lub zoslan^ zlozone po terminie zostan^ niez^loe^nie zwrbeone bez

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

7.W trakcie otwarca oferl zostan^ podanc nast?pnj^ce informacje;

cen?olert\ zaiter  ^an^ ik e g^a ancji



Krytcriuin; cena-znaczenie6fl%

Krj teriuin: gwarancja - znaczenie 40%

I. Kryieriuni: eena^znaczenie 60%

Liczba punktbw jak^ mozna uzyskac w krytctium cena, oblicz

riaat^puj^cego wzoru^

j,^p
4.Ccch^ charakterystyczn^ wynagrodzeria rycz^towego ^^'ynikaj^c^ z art. 632 k.c. jest
zakaz podwyzszania ^eny rye^attowej niczaleznie od Fo^mtam czy kosztdw prac, chocby by^y

one meprzewidywalne w czasie zawarcia umowy.
5.Cenatnasi bye podana w ztotych polskith z dokladnosciq do dw^chmicjsc po przecinku.
6.Wykonawta zobowi^zany jest do wypeJnienia fortnularza ofertowego i okreslcnia w tiim

ccny netlo, stawki VAT oraz eeny brutto.

Ponadtn:
7.W celu prawidtowego sknlkulowania oferty Zamawiaji|cy zata^yl do niniejszej SIW7,
(zatacznik 12 do SIW7) przedmiar robot,  ktory nie stanoni opisn przedmiotu

zaniowieoia a przekazane s^ ^ylj|Cznie dla ulatwienia wyticzcoia ceny oferty.
8.Wykouanca zobowi^zany jest poinformowac Zamawiaj^cego rzy wyhdr oferty b^dzie

prowadzil do powstania u Zamawiaj^cego obowiazku podatkowego, wskazuj^c nazw^
(rodzaj) towaru lub uslugi, ktotych dostawa lub swiatlczenie b^dzic prowadzic do jego

posvstaoia, oraz wskazuj^c ieh warto^^ hez kwoty podatku.
9.Wykonawea zobowi^zany jest poinformoivac Zamawiajijtego ezy wybdr oferty b^dzie

prowadzil do powstania u Zamawiaj^cego obowiazku podatkowego, wskazujac uazw^
(rudzaj) towaru lub ustugi, ktoryeh doslawa lub Swiadczenie b^dzie prowadzi^ dn jego
powstania, oraz wskazujac icti wartost1 bez kwoty podatku.

XIV. Opis kryieriow, ktdrymi Zamawiaj^cy b^dzie si^ kierowal przy wyborze oferty,

wraz z podaniem znaczeuia tych kryteriow i sposob oceny oferty.

Ws7ystkie oterty niepodleg ĵ^ce odrzuceniu oceniane b?d^ na podstawie nast?puj^cych
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W przypadku me uziipefmema w druku oferty pola gwiraiic a" 7 a matt 1a act uzna, iz

Wykonawca z-toferuwdt 6 line i^czn okres gttaranc i i ttm samim przyzna

Wykonawcy 0 pun Mow W prztpadku wpi ania mine ze| narlu ci niz 6 miesi^cy
Zamawiajgcv odrzuei oftrt^  akn niezgodn^ z wtmiganiami okretlonymi w SIWZ.

zaoferowal 60 mteti^cznt term in gwaranc 11 lym amym prztzna 40 punktuvt n rimach

Wykonawca moze otrzyinac makst inafnie 40 punktow w kryterium ..gnaraneja".

^p
43miesi(jce-10pkl
44miesii}ce-12 pkt
45mi^si^cy-H pkt
46iniesi^cy-16pkt
47 miesi^cy- 18 pkt
4Smiesi^y-20pkl
49 miesi^cy - 22 pkt
50mieM?cy-24pkt
51raiesi^cy-26 pkt
52miesi.̂ ce-28 pkt
53mie5iî ce-3ft pkl
54miesiijce- 32 pkt
55miesi^-34pkl
56miesi¥(:y-36pkl
57mit-.siijcy - 37 pkt
58raiesi^cy - 38 pkt

Wykonnwca moit uzyska^ maksymalnie 6(1 pkl.

2. Kryterium: ,,gwarancja" - znaezenie 40 %

Wykonawca otrzyma nast^puj^c^ liczb^ punktow za zaoferowanie navt?puj^cych
terminoiv gwarancji na wykunane roboCy obj^te preedmiotem niniejszegn zainowienia:

3<j njiesii-cy 0 pkt
37mresi^cy- 1 pkt
38miesi?cy-2pkt
39miesi¥cy-3pkt
40 miesi î -y 4 pkl

i

^fcrty
na ze zfozonych ofei
•aocenianegoktyteri

najniz.ua ce

osc punk low,

Co^cer

Cmin-

\-wai1

gdzie:



^  Wykonawca zobowiqzany b?dzic wniesc ^abezpieczenie najpozniej 7 dniern z^^arcia

s ZabczpEeczenie nalezyte^o wykonania umowy moze byi wines one w ptem^dzu

por?czeniach bankowych lub por?czcniach sp^ldzielczej kasy oszczydnosuowo
kredytowej^ (z tym, ze porpczeme kasy jest zawsze por?czeniem pieai^znym),
^i^aiant |ach bankowycb, gwarancjach ubezpieczeniewych, por?czeniach udzielanych
pra.z podmioty, o klorycli mowa w art. fib usl. 5 pkt 2 ustawy ? dnia 9 listopada 2000 r
o ittworzeniu Polskie) Agencji Rozwoju Przedsi?biorezo u

4.Zabezpieczenie nalezyte^o wykonania umowy wnoszone w pieni^dzu nalezy przetae na
rachunck bankowy Zamawiaiaccgo: BS w Pruszczu Gdanskim nr tl S335 0003 0200

0114 201 10 0019
5.Zabezpieczenie wnoszone w postaci por?czenia lub gwarancji musi zawierac nast?puj^ce

elementy:
a  Nazw? Wvkonawcy i jcgo siedz. ib? (adre^)
b. Nazw? Beneticjenla (Zamawiaj^cego),
c  Nazw? Gwarama lub Porpczyciela,
d.Okreslac wicrzytelnosc, ktora ina bvc zabezpieczona gwarancjit,

e.Slbrmutowanie zobowiazania Gwaranta do nieodwolalncen i bezw'arunltnwego

znplaeeiiia kwotv zoniiwi^zania na kazde z^dame zanlaty^ w temnnie do 14 dm od

dnia zlozcnia przcz Beneficjenta pisemnego z^dania zaplaty, w przypadku gdy

Wykonawca.

cywilnej

eo wykon i

ktorym zaw

Aied^ialn > li

ch na placu '

skoninu

nenalezy,

1 umowy

•ha'niczn

lubt
ykoni

us,

akze

i pow

^enia nalezyt

'fi  zabe-.p ec

mmowawt,

dotyczace zabezpiec:

b?dzie /addl wnic ic

odzemaoktotyynagr

•nagania
; lu pokrvi

WSrtlSCW

-  uszkodzemu lub znis-it.zt.iiiu miem ti  a 1

tmi budowlanymr w tym z luchem poiazdo1

V\l Wl
1  W ce

pclna

If 1 ••

2 Wyktiuw^i. ktcre^i italla ..c^Kf si wibiani w runjdi zsdann nr 1 me pozHiq

am roboaz^ przed wyznaczonym tcrminem podpisama utnowy dostarczy do

Ztmawiai^c go
a I Kopie stosownych uprawnien budowlanych wraz z aktualnymi zaswiad
o przynalcznoKCi do wlasciwej izby samorz^du zawodowego jezeli wobec v
o^ob\ po\^sta|L taki obo\Ma^ek ^^azne na dzien ot^ar^ia otertl

b)Harmotiogram rzeczowo — finansowo — i^nuinowy realizacji przedmiotu zamo^^

c)kosztorys ofcrtowy sporzadzony na podstawie przedmiaru robot slanowiace^o

nr 12 do SIWZ;
d)polis? polwierdzaj^cij, ze ubezpieczyl na v^lasny koszt budow? i robotj  ^

kb  k bdlb ^lkb kdll I



go z wymienionyth w pkt. 5 ppkt. e) lit. a) i b)
mGwaranta z pisemnym z^daniem zaptaoenia kwoty

stauoivi^fcei zabezpieczenie nalezytego wykonania uniowy.
7^W przypadku wnie^ienia wadiuin w pieni^dzu Wykonawca moze wnioskowa^ o

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
8.W itakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany Ibrniy zabezpieczenia na

jedn^ lub kilka iorm "^ ktor^cb mc^a ^ pkl   pr/v czym zmnna form zabezpieizenia
mu^i bye dokonywaea z zachowaniem ei^gfosci zabezpieczenia i bez zmmejszenia (ego
w^^oko ci

9.Zamawiaj^cy zwroci 70 % zabezpieczenia w tenninie 30 dni od dnia wykonania

pofwierdzonego przez Zamawiaj^cego protokt^j zdawczo - odbiorczego.
10 Pozosiale 30% Zamawiaj^cy pozostawi na zabezpieczenic roszczen z tytidu r^ko mi za

wady. Zamawiaj^cy zwroci t^ kwoty nie pozniej niz w 13, dniu po uplywie okresu
r^kojmizawady.

XVII. lstolne dla strort postanowienia, kt6re zoslani) wprowadzone do tresci zawieranej

iimnwy w spratvic zaniowifnia publicznego, ogolnewarunki umowy, wzdr umowy.
Zamawiaj^cy wymaga, aby Wykonawca zawaH z nim umowp o zamowienie pnbliczne na
warunkach okreslonych w projekcie umowy, stanowi^cym zaiacznik nr 7 do S1WZ.

XVHI. Pouczenie o srodkach ochrouy prawncj przyslognj^cych Wykonawcy w loku
po^tî ptnvania o udzielenie zamotvienia publicznego.
Zasady wnoszenia srodkow ocbrony prawnej w niniejszym post^powaniu rcguluj^ przepisy
Dziaiu VI uslawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowieii Publicznych
(lekst jednolity; Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

CZ^SC SZCZEGOLNA
XIX. Zasady zwracania si^ Wykonrtwcow o udzielenie wyjasiiieii do tresci SIW'Z
i udzielania przez Zamawiaj^ce^o lycb wyjaSnien.
1.Kazdy uczestnik post^powania  ma prawo zwrdeic si^  do Komisji   przetargowej

niez^viocznie, jednak nie pozniej niz 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert, pod
wanjnkiem, ze wniosek o wyjasnienic tresci SW1Z wpiyn^l nie pozniej niz do kolica dnia,
w ktdryni upiywa poiowa wyznaczonego terminu do skladania olert.

2.Trese zapyfaii wraz z wyjasnieniami Zamawiaj^ey przekaze Wykonaweom, be^ ujawniania
zrodla zapytania oraz zamicsci na stronie intemelowej: http://^ww.e-hip pf/start/64 oraz na
stronie www.cedry-wiclkie.pl

a)Nie wykonal przedmrotu umowy w terminach wynikaj^cych z umowy
b)Wykonal nienalezycie przedmiot uniowy.

f. Sformulowanie oswiadczenia Gwaranta, ze jakakolwiek zmiana, uzupelnienie lab

mi^dzy Wykonawcij a Beneiicjentem nie zwalnia
wnej w ramach niniejszej gvvarancji i tyrn samyni
owiadamiania ^o o tego typu zmianie.

dokonaiiia aiplaty od spdniania iakichkolwick
Idv^nezprzedlozenia  jakicikolwiek dokiuncntacji.

—ETUIr>™ dg'g zawieraji^cci wv mien inn veil el em en low, badz
)ii  ^ | k Id d kstrzezenia, Zamawiajacy iizna. ze Wykoiiawca



1  Foimukirz ofeny (Zal^ ẑmki ar 1 dn STWZ)

^. Wsl̂ pne oswiydczciMC a spelnianiu ^^aninkow'iidriatu^ ^K>st^p(m-aniu(Zfl]̂ cziiikiir.^d^ SIWZ)

5. Wzor zobovviazania osbb Ir/ccicli (Zal^cznik nr 5 do SIWZ)
^^. Wykazrobol budowlanych (Zyb)C/iiik nr 6 do SIWZ)

')  Pro^ekl bndowliiiiy sioci, ^r̂ ^la^zy i inslalacji  braa/.v sanitamcj —  (Zalacznik nr ^ do SIWZ)
II) Sp^cyfikacja icchniczna ^^ykonaaia i  odbiovu ibb^i —  archiltkinroikonslnjkojfl  — (Zat|cznik nr II) do SI
ll.Specyfikacjatcchniczna ^ykoiiania i  odbioni rob^l - roboly cl^ktiyczne - (Zak)oziiik nr II do SIWZ)

12.  Przedinijff  robdl  (Zatacznik nr 12 do SIWZ)

p^ ^zoslaJych otert^ b^z przeprowadzania ich ponownc]  oceay, chyba, ze zachodz^

XX1L Pozuslaie informacje.
1. Zamawiaj^cy przewiduje dokonanie zmian w umowie. Okolicznosci dokonywania zmian

w utnowie zawarlej z Wykonawc^ wymienione zostaty w projekcie umowy. slanowit^cej

zalijCzniknr7doSTWZ.

zaistnienia okolieznosci, o ktoiyeh mowa w art. 144 uslawy Pzp.
3.W pr-zypadku.  gdy  wartosci  podane  przez  Wykonawcbw na oswiadczeniach

i dokumcntacb, o ktbrych mowa w pkt VO SIWZ, podane b^d4 w walucie innej niz PLN,
Zamawiaj^cy ptzehczy te wartosci na PLN przyjmuj^c sredni kurs NRP danej waluly tia
dzicn wszcz^cia post^powania.

4.Wszelkie nieuregulowane w ninicjszytn  SIWZ czynnoSci,  nprawnienia, obowi^zki
Wykonawcow i Zatnawiaj^cego. klorych ustawa nic nakazala zawicrac Zamawiaji|cemu
w SIWZ, a klore mog^ przyczynic si? do wlasciwego przebiegu post?powania, reguluje

usiawaPZP.

3. Jezeli wniosek <nppo uplywie terminu'

skladania wnioskmktdInn ch wyiamicn

XX. Zasady i irybnybwu ofcMy napto^̂ zyslnieJBzej.
1.Wvboiu najkorzystn.i^.^zcj i  ^steily Ko^^^ja przelargowa po uprzednnn synawdz^nip

Uicenveotert na pod'srawie.krytsatidw ocen^okieslonych wpkl XIV mniejsz^i SlttZ
2.Komi ĵa przetargo^a poprawi w ofata^A omylki o k(biy-ch mowa w art ST u^̂  2 u-sta^

3.Olerta  wykonawcy zostanie odrzucona w przypadku wyslapicml kiorejkolwiek

z przeslanek okreslonych w art. 89 usl 1 ustawy PZP
4.Zamawiajacy uniewazni post^powame o udzielenie zamowiema publicznego w przypadku

wystapienia ktorejkolwiek z przeslanek okreslonych w art. 93 ustawy PZP.

XXL Termin zawarc^ umowr
1 Wylonawcd, ktorego )teila zo inie wybrana j iko n ikorz\ tniqsza zobownzany bedzte

do zawarna uniow^ w lermuue okrcslonym przcz Zim4wia|accko nt^ krotsztm niz S dm

od duia pizcsl^nia zawladmnicnii o wyborze ofeity najkorzvsfme szlj za postednictwem

laksu zzistrzezennn Muacn okrcslonej v. art 94 ust 2 okl li lit a oiaz okt  .) usiawi



Cena calkowitad

W tym stawka VAT %(zl)

nowieiuu Gfenij^'olerujemy speinicnie przedmiot

I. Dane dolye^i|ce Wyko nancy:
Pdna nazwa Wykonawcyi 

Ad res siedziby ..

,,Btidoa Centrum Kultury Kybaekiej w miejscowusci Cedry Male"

Grains Cedry Wiclkie
rcprezenlowana przcz

Woju Gminy Cedry Wielkie

;s siedziby organdn Zamawiajactgo:

Urzj|d Gmiuy Cedry VVielkic
ul.M.PIaiyiiskie^ol6
83-020 Cedry Wielkie



1  

Trasy kablowe

Instalacje clcktrjczne

Parking dojazd

Obejscie wokol budvnka

Kraw^zniki betonowc

Bctonowe obrzeza

Korj,owai.

Zagospodarowanie tereou

Elewacje

Pokrycie dachowe

Slilarka okienna i drzwiowa

Sufity podwieszane, lermoizolacja

Posadzki

Tynki wcwn^rzne, gtadzie, okladziny

Kominy

Izclacje scian i  taw fundamenlow

Robotymurarskie

Architektura

Konslrukcja wit^by dacbowej

Beton

Zbrojenie

Robotyziemne

Koiistrukcja

Archiicktnra i konswii 'kej^                             ]

elemenlbw cenetwrai-Mydi:

2 1

1

1 35

1.3.4

1.3 3

1.3 2

1.3.1

1.3

1.2.1

1.2 8

1.2.7

1.2.6

1 25

1.2 4

1.2 3

1 2.2

1.2.1

1.2

1.1.4

1 1.3

1.1.2

1.1

f

I^.

Wykaz



zelewem na konto Wykonawcy w okresie 30 dni od daty
wionej faktury VAT'przez Zamawiaj^cego. Na lakturze

tnowy robot budowlanych, ktorej faktura dotyczy.

Zaplata rcali^owana b?dzie,
otrzymania prawidtowo wyst
powioicn znajdowac si^ nurtier

Kryte    ,,gj^y
W przypadku ni^ uztipelniema w dnt/ai oferty pala ..gwarancja" Zamawiajqcy uzna, iz
Wyhmawca zaofero^ot 36 mi^si^czny okres gwarat^̂ ji i tytn ^amym przyzn^ Wykonawcy
Opunktaw. Wprzypadku wpisania mmejszej wartosci mz 36 miesifcy. Zamawiajqcy odrzuci
qfertt; Jako tiiezgacbiq z wymaganiami okr^ilunymi w SIWZ. Wprzy/m/ku wpi^in'a warrosci

powyze] 60 miesi^cy Zzimttyyia^qcy uzna, iz Wykonawca zasifero^zd 60 tnu?si^czny fermi^
gwaroacji i tym samytnj^rzyznti 40punktuw w tumach i^yieviunt ,,^w^rancja".

ITT. P

Ogutem wartosc robot brutto

Podatck VAT

Wartosc robot nctto

Wewnftrzna instalacja c.o.

In^talacja wodoci^owa

Kanalizacja saniiarna

Instalacja wodoci^gowo - kaoalizacyjna

Roboly rnontazowe

Roboty zierane

Siec i przyltjcza kan. sanit.

Robnty ziemne

Siec.vodoci.jgo.Yazprzybjrzan.i

Instalacja uziemiajtjca, odgmmowa i wyrdwnawcza

Inslalacje odbiorcze

Proby i pomiary

Sicc[zewn¥trzne

Rozdzielnice

5

4.2

4.1

4

3.2.2

3.2.1

3.2

3.1.2

3.1.1

3.1

23

^4"1

" 3~



22

ne ^kresl i c. Gdy vj^' bor oferty pr
je^tdo^y^elolen iepozyqi 1) I i)

b Numer konta bankowego, na kiore ptatne b^dzie wynagrodzenie, w przypsdku wyboru

nazwdbanku prowadz^cego w/wkontu

p^^7{j^/f^y
w^^ewtnt '̂^ ^^ ^vt hi M^^^^ t^(^ ^n, ^it iv lewa public nt^o r ^ibtsctL

V. Czy W j kon^wci je^t inikroprzedsi^tiiorstivem badz raaljm iub srediiiin

przedsi^biorstwem1'

D TAK(lakim - v \pthu i hikonaucu/L NIE

VU. Ponwdto nswiadczamfy). it
1.Wybdr olerly prowadzi/ne prowadzi' do powslania u Zamaw^aj^cego obowi^zku

podatkowego:
l)Nazwa lowaru Iub uslu^i, klorych dostawa Iub swiadczcnie b^d^ie prawadzic do

pos^stdtuaobowi^zku.podatkowego.

2)\Vartosc     towaru    Iub     usiugi    bez     kwoty     podatku    VAT:

2.Zapoznaleni st^ ze wszystkimi waninkami okreslonymi w SIWZ oraz w projekcie umowy,

oraz ze akcepluje je w c^osci.
3.Uwazam si^ za zwi^zanego ot̂ tt^przez 30 diii oddnia w kloryrn dokonano otwarcta ofett.
4.W przypadku wybom oferty jako najkorzystittejszcj w przedmiotowym post^powaniu o
udziclenie zaTnowienia publiczaego zobowl^zuje si^ do zawarcia pisentnej  umowy w
bizmieuiu zgodnym z projektem zawartym w Specyfikacjl Isiolnycb Waninkow Zambwtenia,

w siedzibie Zamawiaj^ccgo, w tenuinie przez niego wyznaezonym.
^  Niniejsza olerla zawiera na stronach or od ____ do  informacje staoowiaee

lajemnic^ przcdsi^biorstwa w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 16 kwietuia 1993 r. o
zwakzaniu nieuczciwej konkurencii (lekst jednolity Dz. U. z 20B3 r., Nr 153, poz, 1503 %
pdzu. zm.) i nic moga bye udost^pniane. Na oknlicznose tego wykazujf skutecznosc
takiego zastrzezenia w opartiii o przepisy art. 11 list. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalezaniu uieuezciwej konkurencji (lekst jednolity Dz. II. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503
z pozit. zm.)w oparciu o nasl^poj^ee tizasadnieniet

.Podwjkon ^et
tbtmujem^ ze zamterzai ^tt powie^izyt. w^kaname cze^ci zamow

Zakres twkoii\w,m;,i.llprsi. iwaz tuzw\ firm sadrc^ podwyknn



Osoby upo^aznione do podpisania ofeity w imieEiu wykona^cv
~ ^Nazwisko    |Data|    ~      "Podpis"

Oferta zosl^^a ^lozona ns  ponumerowanych kofejno stronach I^cznie zc i\iszystkiirl
zat^cznikami wymaganymi przez Zamawiaj^cego.



wosci Cedry Male",

ne    zainowiema

- miejseo

ud^ielei

baeliiej nI Kultury Rj

•ost^powatiia

trim

P
m Cen

zd.y

idun

poti

. .111pn

Na

^kladane na podstawie art 25a ust. i ustany z dnia 29 slycznia 2004 r.

Prawo zamowieii publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

POTVCZACEPRZ^S^APiEKWVKl.UCZEMAZPOSTEPOWAWrA

Oswiadczeiiie w>koe

sk^ttowisko/pot̂ taw
a do reprezenlaeji)

Gmina Cediy Wielkie
reprczenlowana przez

Wojta Gminy Cediy Wielkie

Adres siedziby orgaiidw Zamawiaj^ce

Ur^^d Gminy Cedry Wielkie
ul. M. Plaiynskiego 16

83-020 Cedry Wielkie

(pehta nazwa/firina. adrcs, w

ẑ Ieznosa od podmiotif:

NIPPESE!., KRS'CEiLKi)



(podtic pefoq tiazw^yirl̂ ^^,  adres,  a iakze w zafoznosd ad podmtofo: NIP PFSEL,

KRSi'CKilXi) pie podlega'j^ wykiuczeniu z postepowania o udzjelcnie zamowienia.

.  (miejscowasc), diliaT.

(ptxipis)

a ktorego\i.h z stib> puvohi|e sip s^ nmiejszs

&fitfoWs^^ttfi/i^t/jf ^/ D0T}C7i I,

ENI^  BOIYCZ^CE FODMIOltl, ' N\  ktDREGO

^KW <?^ • pr-ypadkd jsfy ^^viadt em nu d hi^ ^^ikmrn^ mtk'y pr^l^^

0 iiadizam ^e z^ch di} vt     s unki do tpiul psd'^la^^ u\klu^eua 7 posl^pouama

podta m  rlut v^v 1'zl <p~>da^ mii^tif  u r s u ^^ ^̂ dww^ ^yklncze

sp<\r dmmitm inch h j^( '  , 1 fob ml ~-4 us/ t pkl /) towi /^jj. Jednoczes

t ss^iadczam, ze w zwi^zht z ww. okolicznosci^, na podstawie art. 24 u^t. 8 ustawy

p~>d ^^etli na t^pu }t,e srodkt nipra^cze

^W L\DC?lpf]A QQTi C7 ^CE W^ kONAtt CYs

art "> 1 u 11 pkt 1   •>P p

2 0  i d l m z^  i e  (o le im wykluc^eniu  z  post^j^iwania na  podsla

(mitipcowosc), dniar.

S ^^     --      ^Un



Oswiadczam, ze wszystJdc informacje podanc w powyzszych oswiadczeniach s^ aktualne

1 ^^Odne 7 pvawd^ oraz zoslaly przedstawione z peln^ swiadomos^i^ konsekwencji

uprawadzeniazamawiaj^cego wbl^d przy przedslawianhi informaqi.

mast^aiHey'e    pwimiot/y,    bfdacy/e    podwj^onawc^aiwi •

(podacpcim;

a takze w zaleznoici vd padmiofu: NIPTESEI.. KRS^EiDG), nie

wykluczeniu7,post^powania

nia.

o\i'o^c), dniar.



Oswiadczenie wykonawcv

skladnne oa podstawie art. 25a ust. 1 uslawy z dnia 29 slycznia 2004 r.

Prawn zamowie^ publieznyeb (datej jako^ nstawa Pzp),

DOTYCZ^yCl!: SPEf,NLANlA WAREINKOW EiElZlACH W POST^POWANEU

Na poir7eby post^powacia o udzielenie zamowienia publicznego aa ,J)udmva Cenln

Kuitury Rybackiej w miejsenwnsei Cediy Male", provvadamcgo przez Tirz^d Gm

Cedry Wielkie, oswiadczam, co nast^puje:

Gmina Cedry Wielkic

Wojta Gminy Cedry Wielkie

Ad res siedziby organdw Zamawiaj.ycego;

Eirz^d Gminy Cedry Wieikie
Bl. M. Piazynskiego 16
83-020 Cedry Wielkie

(ptlrni iiaz^a iittrtu wires^ w

zaleznosci od podmiottt:

\7Pfl SLL kkS(tiDO)



zgodn^ z prawd^ oraz /osta^y prz^dst i

pro^adzen]i7imav.raJ^ce^o wbl^d przy prz

adc  m zc p^ln i  v imk  u^^  i   [.    l^p ^a    kreslonc

e  lie II  b \\  w k™, Z nn ^ en a   u 1 \



wydanc u^ podstawic

jdysponowaura uprawnien
niiosci

iwottowi

WYKAZ OSOB

dotyezy. posl^powania o udzielenle zam^wienia publicznego na ,,Budawa Centrum Kulhiry

Rvb^ckiej w mtejscowosci Cediy Mate", o^wiadccainjj), ie:

lnitzyc w wykonywaniu pnedmiotu wtmowicnia 

Zakres'
vykoiiywanycb





Osobv upowazmone do podpisama zobowu^zama w imiemu udosl^pmai
' Tmie i Naz^isko  '    j         ~Dala   "~ |PodpTs

LJwaga: Niniej^ze zol>o^i^zajtie podmiol^w Irzecieh do oddania do dy&pozycji
Wykonawcy niezb^dnycb zasobow na okres korzystania z nidi przy wykonywaniu
zamowienia mnsi hvc /lozone do ofertv w oryainale.

3. Zakres i okres naszego udziaiu przy wykonywaniu przedniiotowego z

zasobiiwb^dzionaslfpuj^cy2. Sposbbwykorzysian

JednoczeSiiie wskiizuie. iz:

I. Zakres   w/w zasobow pizy  wykonywaniu

oddania do dyspozycjf dJa Wykonawcy 

w przedmiotowym post^powaniu swoich zasobow zgodnic 2

Wz6r zobowi^zania podmiotdw Irzerich do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezb^dnych zasolldw na okres korzystania z nicli pray wykonywaniu zambwienia

w postepowaniu o iidzielenie zambwienia publlcznego NS: ZP.271.12.2018 na ,,Iiudowa

Centrum Kultury Kybacyej w miejscowusci Cedry Male"



e Zamawiaj^cego, o ktoiym mowa w art. 26 ust 2 ustawy PZP, do
dknty potwicrd7aj^.ce7  ze wska^ane powyzej roboty budowlane

dami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone.

IIWAGA: Na
wykazu naicz

zostaly wykor

Data
Wartosc hrutto robdt    Na^wil i adres
budo^^lany^h (PLN)     odbiorcy

Przedmiot robot
budowlanycli

Lp.

Wykaz robot hudowlanych

Wykonanych, w ciagu ostatnidi 5 lat, przeduptywemterminuskiadaniaofert, ajezeli

okres prowadzenia dzia^alnosci jest krot^zy- wtyiri okrcsie

Ey* "3<jn EutapejSM

-™E^= a"VTV I"

g^


