Sygnatura postępowania: OZ-P/KLA/04/2018

Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania:

Realizacja Projektu pn.:
„Termomodernizacja budynku stacji kontroli pojazdów i budynku administracyjnego
Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Spółka z o.o. w Kaliszu”
Wspólny Słownik Zamówieo (CPV)
Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

Specyfikację zatwierdzono:
dnia 16.03.2018 r.

Prezes Zarządu
/-/
Tomasz Szymaoski
………………………..........…………..

Strona 1 z 21

1.

Nazwa, adres, inne dane Zamawiającego

Kaliskie Linie Autobusowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: ul. Wrocławska 30 – 38, 62 – 800 Kalisz
NIP: 618 – 00 – 33 – 902
REGON: 250442603
tel. 62/ 768 – 00 – 00, Faks: 62/ 768 – 00 – 22,
Dane teleadresowe do prowadzenia korespondencji w sprawie Zamówienia znajdują się w pkt 15 SIWZ.
Strona internetowa, na której zamieszczane są informacje związane z przedmiotowym
postępowaniem: www.kla.com.pl; www.bip.kla.com.pl
Godziny pracy Zamawiającego: Poniedziałek - Piątek: 7.00 - 15.00
2.

Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieo publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
2. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia
postępowania w przypadku nie otrzymania dofinansowania o którym mowa w pkt. 4.2.
3.

Informacje ogólne

3.1. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:
a) „Zamawiający” – Kaliskie Linie Autobusowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
b) „Postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez
Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji i ustawy;
c) „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
d) „Ustawa”, „ustawy Pzp” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieo publicznych
(Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.);
e) „Zamówienie” - należy przez to rozumied zamówienie publiczne, którego przedmiot został
opisany w pkt. 4 SIWZ;
f) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złoży ofertę na
wykonanie zamówienia lub zawarł z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania
zamówienia;
g) „Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia” – w szczególności członkowie
konsorcjów, wspólnicy spółek cywilnych.
3.2. Wykonawca winien zapoznad się z całością SIWZ.
3.3. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia do niej dołączone powinny byd przygotowane zgodnie
z wymogami zawartymi w SIWZ i odpowiadad jej treści.
4.

Opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku stacji kontroli pojazdów i budynku
administracyjnego, na podstawie dokumentów określonych w pkt 4.4. SIWZ.
4.2. Przedmiot zamówienia objęty jest dofinansowaniem ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu „Termomodernizacja budynku
stacji kontroli pojazdów i budynku administracyjnego Kaliskiego Przedsiębiorstwa
Transportowego spółka z o.o. w Kaliszu” nr POIS.01.02.00-00-0001/16 w ramach działania
1.2 oś priorytetowa i Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.
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4.3. Zakres rzeczowy objęty niniejszym postępowaniem obejmuje:
4.3.1) w zakresie termomodernizacji budynku stacji kontroli pojazdów m.in.:
1) wykonanie dodatkowych drzwi wejściowych,
2) docieplenie ścian nadziemnych,
3) docieplenie ścian podziemnych,
4) docieplenie ościeży,
5) wykonane wykopów wkoło budynku z odtworzeniem nawierzchni i opaski,
6) wykonanie elewacji z tynku nanoporowego malowanego i obłożenie płytkami
klinkierowymi cokołu,
7) docieplenie dachu od spodu z wełny mineralnej,
8) wykonanie sufitu podwieszonego,
9) wykonanie obróbek blacharskich,
10) wymiana stolarki okiennej i bram wjazdowych,
11) wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej,
12) obłożenie parapetów wewnętrznych,
13) demontaż drabiny na dach i wykonanie nowej.
4.3.2) w zakresie termomodernizacji budynku administracyjnego m.in:
1) docieplenie ścian nadziemnych,
2) docieplenie ścian podziemnych,
3) docieplenie ościeży,
4) wykonanie wykopów wkoło budynku z odtworzeniem nawierzchni i opaski,
5) izolacja pozioma i pionowa ścian piwnicznych,
6) przebudowa schodów wejściowych,
7) wykonanie elewacji z tynku nanoporowego malowanego, płyt włóknocementowych i obłożenie płytkami klinkierowymi cokołu,
8) zabudowa schodów bocznych,
9) przebudowa i naprawa kominów,
10) docieplenie dachu przez wdmuchnięcie granulatu z wełny mineralnej,
11) pokrycie dachu 2x papą termozgrzewalną po wykonaniu izolacji,
12) wykonanie obróbek blacharskich,
13) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
14) wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej,
15) wykonanie 6 szt. parapetów wewnętrznych,
16) montaż balustrad schodowych,
17) demontaż drabiny na dach i wykonanie nowej w innym miejscu,
18) demontaż istniejących przewodów grzewczych stalowych (poziomy, piony,
podejścia pod grzejniki),
19) demontaż istniejących grzejników,
20) montaż rur grzewczych ze stali węglowej, ocynkowanej - system rur i złączek ze stali,
21) montaż automatycznych odpowietrzników pionów z zaworem stopowym fi 15 oraz
zaworów kulowych fi 15 z pokrętłem motylkowym na wszystkich pionach
zasilających,
22) montaż zaworów podpionowych (na zasilaniu zaworów regulacyjnych oraz na
powrocie regulator różnicy ciśnieo),
23) montaż grzejników,
24) montaż zaworów grzejnikowych,
25) montaż zaworów termostatycznych wraz z głowicami termostatycznymi na
wszystkich grzejnikach,
26) ustawieniu nastaw wstępnych na zaworach termostatycznych - regulacja układu na
gorąco.
4.3.3) Zarządzanie energią budynków, poszczególnymi pomieszczeniami.
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4.4. Przedmiot zamówienia według stanu znanego Zamawiającemu na dzieo wszczęcia
postępowania należy wykonad zgodnie z dokumentacją projektową posiadaną przez
Zamawiającego składającą się z projektu budowlanego branży budowlanej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót oraz niniejszą SIWZ.
Szczegółowy zakres prac i sposób ich realizacji określony został w załącznikach do SIWZ
obejmujących:
1) wielobranżowy projekt budowlano - wykonawczy termomodernizacji budynków:
administracyjnego i stacji kontroli pojazdów wraz z zarządzaniem energią Kaliskiego
Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o.o.;
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót termomodernizacji budynków:
administracyjnego i stacji kontroli pojazdów wraz z zarządzaniem energią Kaliskiego
Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o.o.
UWAGA!
Z uwagi na przyjęty ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Zamawiający wyłącznie
pomocniczo, przekazuje jako załączniki do SIWZ przedmiary robót dotyczące przedmiotu
zamówienia - nie stanowią one jednak opisu przedmiotu zamówienia.
4.5. Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania jedynie
wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.) oraz innych
przepisów, o ile mają zastosowanie.
W przypadku użycia w załącznikach do niniejszej SIWZ nazw materiałów, producentów czy
znaków towarowych należy je traktowad jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie
przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Zamawiający
dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązao „równoważnych” pod względem parametrów
technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie
parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ i jej załącznikach.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazad (udowodnid) w ofercie, że oferowane przez niego
roboty budowlane czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
W przypadku zastosowania materiałów równoważnych Zamawiający wymaga od Wykonawcy
złożenia wraz z ofertą zestawienia materiałów zamiennych do dokumentacji technicznej
(opracowanie własne zawierające co najmniej: katalog producenta, nazwę producenta, opis
materiałów i ilośd do zabudowy) – niezłożenie takiego zestawienia oznacza, że Wykonawca
zastosuje materiały i rozwiązania przyjęte w dokumentacji technicznej.
4.6. Lokalizacja miejsca wykonania robót budowlanych:
Roboty budowlane obejmowad będą budynki: stacji kontroli pojazdów i administracyjny
zlokalizowane przy ulicy Wrocławskiej 30 – 38 w Kaliszu na terenie działki oznaczonej
w ewidencji gruntów numerem 2/26 i 3/2.
4.7. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają byd prowadzone
prace objęte przedmiotem zamówienia.
4.8. Wykonawca w terminie, o którym mowa w pkt 23.2 SIWZ, przedłoży Zamawiającemu do
akceptacji proponowany Harmonogram rzeczowo – finansowy poszczególnych etapów
realizacji zamówienia osobno dla poszczególnych budynków tj.: budynek stacji kontroli
pojazdów i budynek administracyjny.
Harmonogram rzeczowo – finansowy jedynie za zgodą Zamawiającego w uzasadnionych
przypadkach może byd aktualizowany i zmieniany.
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4.9. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania robót budowlanych w sposób najmniej
uciążliwy dla prowadzonej na terenie obiektu działalności biurowej i usługowej.
4.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia Wykonawcy, w dniach roboczych, godzin
wykonywania robót szczególnie uciążliwych związanych z dużą emisją hałasu.
4.11. Zamawiający dopuszcza możliwośd wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę,
nieingerujących w pomieszczenia budynku, w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od
pracy.
4.12. Wykonawca zobowiązany będzie do uprzątnięcia pomieszczenia, w którym nastąpiła
wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz okien w tym samym dniu, w którym
czynności związane z tą wymianą, zostaną zakooczone.
4.13. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do:
a) wykonywania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami
i normami oraz zasadami sztuki budowlanej, wymogami ochrony środowiska i bhp,
b) właściwego zorganizowania, zabezpieczenia i oznakowania placu budowy – zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego,
c) dokonywania własnym kosztem i staraniem wszelkich niezbędnych zgłoszeo, zajęd,
wyłączeo, podłączeo i ich odbiorów,
d) gromadzenia i wywozu materiałów rozbieranych i demontowanych oraz ich utylizacji
zgodnie z właściwymi obowiązującymi przepisami. Zamawiający zastrzega sobie prawo
żądania udokumentowania tych czynności,
e) uzgadniania z zarządcą obiektu zasad organizacyjnych wykonywania robót,
f) realizacji innych obowiązków wynikających ze specyfikacji technicznych (ST),
g) sporządzenia przewidzianych Prawem budowlanym właściwych planów, informacji
i ogłoszeo dotyczących bezpieczeostwa pracy i ochrony zdrowia,
h) dokonywania wszelkich niezbędnych badao i pomiarów,
i) uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych oraz niezwłocznego usuwania w okresie
gwarancyjnym stwierdzonych wad i usterek,
j) poinstruowania ewentualnych podwykonawców o obowiązkach i wymaganiach związanych
z umowami o podwykonawstwo wynikających z niniejszej SIWZ,
k) przedstawianie Zamawiającemu, przed złożeniem faktury płatności, oświadczenia
podwykonawców o uregulowaniu płatności za wykonane prace.
4.14. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru robót
dokumentacji powykonawczej. Na dokumentacji powykonawczej naniesione będą wszystkie
zmiany i odstępstwa z akceptującym wpisem projektanta. Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu komplet niezbędnych atestów, świadectw i certyfikatów, wbudowanych
materiałów budowlanych, a dla urządzeo również instrukcji użytkowania i dokumentów
gwarancyjnych, protokołów wymaganych badao, pomiarów i odbiorów.
4.15. Gwarancja i rękojmia: Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 60 miesięcznej gwarancji
na wykonanie roboty budowlane w ramach przedmiotowego zamówienia, licząc od daty
odbioru koocowego prac. Długośd okresu gwarancji, jakiej udzieli Wykonawca należy określid
na formularzu ofertowym.
4.16. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy
sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wywóz odpadów budowlanych odbywa się na
koszt Wykonawcy.
4.17. Kod Wspólnego Słownika Zamówieo (CPV):
Przedmiot główny:
45.00.00.00-7 Roboty budowlane
Przedmiot dodatkowy:
45.11.13.00-1 Roboty rozbiórkowe
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45.26.21.00-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowao
45.26.23.50-9 Betonowanie bez zbrojenia
45.45.00.00-6 Roboty budowlane wykooczeniowe, pozostałe
45.32.10.00-3 Izolacja cieplna
45.26.14.10-1 Izolowanie dachu
45.26.10.00-4 Wykonywanie pokryd i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45.26.13.20-3 Kładzenie rynien
45.26.12.10-9 Wykonywanie pokryd dachowych
44.22.00.00-8 Stolarka budowlana
45.33.11.00-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
5.

Termin wykonania zamówienia

Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po podpisaniu umowy z Zamawiającym,
a wykonanie zamówienia zakooczy się nie później niż do dnia 14.08.2018 r.
6.

Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz
wskazanie liczby części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyd ofertę lub maksymalną
liczbę części, na które zamówienie może zostad udzielone temu samemu Wykonawcy, oraz
kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia
zostaną udzielone jednemu Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż
maksymalna liczbie części.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadad oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający
dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8.

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Pzp, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówieo

Zamawiający przewiduje możliwośd udzielenia zamówieo, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego. Ewentualne zamówienie
podobne polegad będzie na wykonaniu wszystkich lub części robót tego samego rodzaju, co objęte
niniejszym zamówieniem (podstawowym).
Zamówienie podobne będzie związane technologicznie, funkcjonalnie lub użytkowo, bezpośrednio
lub pośrednio z zamówieniem podstawowym. Możliwośd udzielenia zamówienia podobnego jest
jedynie prawem Zamawiającego – nie stanowi żadnego wiążącego zobowiązania.
9.

Szczególne wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia w przypadkach
przewidzianych w ustawie Pzp.

9.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
podwykonawcę osób, które będą wykonywały następujące czynności:
1) docieplanie i izolacja ścian zewnętrznych i fundamentów budynków,
2) wykonanie elewacji zewnętrznej budynków,
3) przebudowa schodów,
4) docieplanie i pokrycie dachu wraz z obróbką blacharską oraz montaż drabiny na dachu,
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5) przebudowa i naprawa kominów,
6) wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, bram wjazdowych oraz parapetów,
7) wykonanie dodatkowych drzwi wejściowych,
8) demontaż starych i montaż nowych urządzeo grzewczych,
9) prace pomocnicze przy powyższych czynnościach,
na zasadach przewidzianych w projekcie umowy.
9.2. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w pkt 9.1. nie dotyczy osób pełniących samodzielnie
funkcje techniczne w budownictwie lub osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie
innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru, w tym
kierowników robót, geodety.
10. Podstawy do wykluczenia z postępowania
10.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego
zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy.
10.2. Dodatkowo, na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia
wykluczony zostanie Wykonawca:
1)
w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub
którego upadłośd ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.);
2)
który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwośd, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający
jest w stanie wykazad za pomocą stosownych środków dowodowych;
3)
który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
4)
który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazad za
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
10.3. Wykluczenie, o którym mowa w pkt. 10.1. i 10.2. następuje z uwzględnieniem brzmienia art. 24
ust. 7 i innych przepisów ustawy.
10.4. W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt.
12.3. SIWZ, w terminie tam wskazanym.
11. Warunki udziału w postępowaniu
11.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 11.2.
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11.2. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
1) wykażą wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a) co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na termomodernizacji
budynku o wartości robót brutto nie mniejszej niż 300.000,00 PLN, obejmującej
docieplenie ścian budynku oraz wymianę stolarki;
b) co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na instalacji centralnego
ogrzewania o wartości robót brutto nie mniejszej niż 150.000,00 PLN,
które zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukooczone;
Zamawiający uznaje za wystarczające wskazanie w wykazie, o którym mowa w pkt. 12.6.1)
SIWZ tylko takich robót budowlanych, które potwierdzą spełnianie warunku postawionego
przez Zamawiającego.
2) skierują do realizacji zamówienia osobę, która posiada uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno–budowlanej lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów i pełnid będzie funkcję kierownika robót;
3) skierują do realizacji zamówienia osobę, która posiada uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeo cieplnych i
wodociągowych i pełnid będzie funkcję kierownika robót;
Kierownicy robót powinni posiadad uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów.
Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnieo budowlanych, dopuszcza
zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, odpowiadające im uprawnienia osób, których
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach
odrębnych (m.in. ustawa z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w paostwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65)).
12. Wykaz oświadczeo lub dokumentów, jakie zobowiązani są dostarczyd Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia z postępowania.
12.1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyd do oferty aktualne na dzieo składania ofert
oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
1) nie podlega wykluczeniu;
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
12.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 12.1 Wykonawca zobowiązany jest złożyd o treści zgodnej
ze wzorem (wymagany zakres informacji) stanowiącym załącznik do SIWZ pn. „Oświadczenie
Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia z postępowania”.
12.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia stronie internetowej Zamawiającego
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z
wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu. W przypadku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyd wraz z oświadczeniem dokumenty bądź
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informacje (dowody) potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
12.4. Wykonawca może złożyd oświadczenie, o którym mowa w pkt. 12.3. SIWZ wraz z ofertą w
przypadku, gdy nie należy do żadnej grupy kapitałowej, co znajdzie odzwierciedlenie w treści
składanego oświadczenia. Należy jednak w tym przypadku pamiętad, że jakakolwiek zmiana
sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała
obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy.
12.5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
wyłącznie na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyd następujące
oświadczenia i dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i
21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub
inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeo
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności;
6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.
Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.).
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia na wezwanie Zamawiającego
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 12.5.1)-7) SIWZ.
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W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy
z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego dokumentów,
o których mowa w pkt. 12.5.1)-7) SIWZ dotyczących każdego z nich.
W przypadku Wykonawców lub innych podmiotów, o których mowa wyżej prowadzących
działalnośd w formie spółki cywilnej zaświadczenia, o których mowa wyżej w pkt. 12.5.2)-3)
należy przedstawid w odniesieniu do wszystkich wspólników z osobna, jak i samej spółki.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, której dotyczy dokument
wskazany w pkt. 12.5.1) SIWZ, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku
braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 14 i 21 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał
dotyczyd, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem (wystawionym nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) zawierającym oświadczenie tej
osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tej osoby.
Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej – zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 12.5.2)-4) SIWZ – składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzające odpowiednio, że:
a)
nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
b)
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej – zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 12.5.1) SIWZ – składa informację z
odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
wyżej, zastępuje się je dokumentem (wystawionym odpowiednio nie później niż 3 lub 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert – patrz wyżej) zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyd, złożone przed notariuszem lub przed
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organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby.
12.6. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wyłącznie na wezwanie
Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyd następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wykaz należycie wykonanych, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukooczonych, robót budowlanych spełniających warunki o których mowa w
pkt. 11.2.1) SIWZ – wzór wykazu (wymagany zakres informacji) stanowi załącznik do SIWZ
(Doświadczenie zawodowe);
2) dowody określające czy roboty budowlane wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt.
12.6.1) SIWZ, zostały wykonane należycie, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukooczone;
Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych
dokumentów – inne dokumenty.
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
spełniających warunki o których mowa w pkt. 11.2.2)-3) SIWZ – wzór wykazu (wymagany
zakres informacji) stanowi załącznik do SIWZ (Potencjał osobowy).
12.7. Dokumenty, o których mowa w pkt. 12.1., 12.5.5)-7), 12.6.1) i 12.6.3) SIWZ, należy złożyd w
oryginale, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji.
12.8. Dokumenty, o których mowa w pkt. 12.5.1)-4), 12.6.2) SIWZ, mogą byd przedstawione w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodnośd z oryginałem przez osobę/y
uprawnioną/e zgodnie z zasadami, o których mowa w pkt. 12.10.-12.12. SIWZ.
12.9. W przypadku oświadczenia, o którym mowa w pkt. 12.3. SIWZ Zamawiający dopuszcza złożenia
go w sposób określony w pkt. 15.2.2) lub w pkt. 15.2.3) SIWZ wraz z niezwłocznym
dostarczeniem go w oryginale (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, posłaoca).
12.10. Potwierdzenie (poświadczenie) za zgodnośd z oryginałem, następuje w formie pisemnej
poprzez złożenie czytelnego podpisu lub parafy osoby/osób uprawionej/ych wraz z pieczątką
imienną, z adnotacją „za zgodnośd z oryginałem”, „za zgodnośd”. W przypadku dokumentu
wielostronicowego / dwustronnego należy poświadczyd każdą stronę.
12.11. Potwierdzenia za zgodnośd z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
12.12. Dokumenty napisane (sporządzone) w języku obcym muszą byd złożone wraz ich
tłumaczeniem na język polski.
13. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyd wykonanie części
zamówienia podwykonawcom.
13.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegad na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
13.2. W sytuacji gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnid Zamawiającemu, że realizując
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zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie (w oryginale) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca
polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
ustawy, 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 wymaga złożenia
wraz z ofertą dokumentu (np. zobowiązania podpisanego przez osobę upoważnioną do
reprezentacji podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca), który określa
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, a w
szczególności 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.
13.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania 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 ustawy i pkt.
10.2. SIWZ.
13.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegad na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
13.5. W sytuacji określonej w art. 22a ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca odpowiada solidarnie z
podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
13.6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia - na wezwanie Zamawiającego - w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 12.5.1)-7) SIWZ.
13.7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w „Formularzu oferty” części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyd podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm
(nazw) podwykonawców.
13.8. Zasady i warunki udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji
zamówienia zawarte zostały w projekcie umowy.
13.9. Wykonawca pozostaje w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do
podwykonawstwa części zamówienia.
14. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(w tym: członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej)
14.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegad się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno byd załączone w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii.
14.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie
może podlegad wykluczeniu z postępowania z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13Strona 12 z 21

23 ustawy Pzp i pkt. 10.2. SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu
Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. 11.2. SIWZ – dopuszcza się łączne spełnienie tych
warunków przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
14.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o
którym mowa w pkt. 12.1. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
14.4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-23 ustawy i pkt. 10.2. SIWZ oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w pkt. 11.2. SIWZ każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego dokumentów, o których
mowa w pkt. 12.5. SIWZ i odpowiednich dokumentów, o których mowa w pkt. 12.6. SIWZ w
zakresie, w którym wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
14.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt.
12.3. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
15. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeo lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami
15.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja (w tym przekazywanie korespondencji w postaci
oświadczeo, wniosków, zawiadomieo oraz informacji, o których mowa w ustawie Pzp) między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 z
późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłaoca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), z uwzględnieniem wymogów
dotyczących formy, ustanowionych w pkt. 12.7.-12.12. SIWZ i 15.9. SIWZ oraz z zastrzeżeniem
pkt. 15.10. SIWZ.
15.2. Korespondencję oznaczoną przynajmniej numerem sprawy (OZ-P/KLA/04/2018):
1) w formie pisemnej należy kierowad na adres: Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.,
ul. Wrocławska 30-38, 62-800 Kalisz;
2) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej należy kierowad wyłącznie na następujący
adres poczty elektronicznej: sekretariat@kla.com.pl; przesłanie korespondencji na inny
adres poczty elektronicznej należący do Zamawiającego będzie bezskuteczne;
3) za pośrednictwem faksu należy kierowad wyłącznie na następujący numer:+48 627680022.
15.3. W przypadku korespondencji przekazywanej za pośrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 z
późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłaoca należy uwzględnid godziny pracy
Zamawiającego, wskazane w pkt. 1 SIWZ.
15.4. W przypadku korespondencji przekazywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej,
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niezachowania przez
Wykonawcę wymogu, o którym mowa w pkt. 15.2.2) SIWZ. Zamawiający sugeruje
przekazywanie tą drogą plików w formacie „pdf”, „jpg” (jako skanów dokumentów).
15.5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej
strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Jednocześnie Zamawiający sugeruje, aby
korespondencji przekazanej w ten sposób nie przekazywad po godzinach pracy Zamawiającego, a
także w dzieo wolny od pracy.
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15.6. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający
domniema (przyjmuje), iż pismo (dokument) wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub
adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
15.7. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę pisma od Zamawiającego nieczytelnego, o niepełnej
treści itp. Wykonawca jest zobowiązany powiadomid o tym niezwłocznie Zamawiającego.
15.8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie korespondencja
prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
15.9. Złożenie oferty, jej wycofanie i zmiana może nastąpid jedynie w formie pisemnej. Złożenie tych
pism w innej formie nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych.
15.10. W przypadku dokumentów lub oświadczeo składanych przez Wykonawcę na wezwanie
Zamawiającego (po otwarciu ofert) – Zamawiający uzna je za skutecznie złożone (pod
rygorem nieważności), jeżeli zostaną złożone Zamawiającemu w terminie przez niego
wyznaczonym z zachowaniem formy określonej zapisami SIWZ, przepisami ustawy Pzp lub
aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w przypadku pełnomocnictw w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodnośd z oryginałem przez notariusza (pod
rygorem nieważności).
15.11. Wykonawca może zwrócid się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek w sposób określony w pkt. 15.2. SIWZ.
Zamawiający sugeruje przekazanie wniosku również w formie edytowalnej, co pozwoli na
skrócenie czasu na udzielanie wyjaśnieo.
15.12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnieo, jako
obowiązującą należy przyjąd treśd pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
15.13. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
formalnie:
Elżbieta Janiak
tel. 62 768 00 33
merytoryczne:
Tadeusz Nowacki
tel. 62 768 00 53
16. Wadium
16.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 30.000,00 PLN (słownie
złotych: trzydzieści tysięcy 00/100) przed upływem terminu składania ofert.
16.2. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy.
16.3. Wadium w pieniądzu (PLN) należy wnieśd przelewem na rachunek bankowy Kaliskich Linii
Autobusowych Sp. z o.o. w Kaliszu prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. o nr 21 1050 1201
1000 0022 9581 5548 z dopiskiem „Wadium, nr sprawy OZ-P/KLA/04/2018”.
16.4. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna oryginał dowodu ich
wniesienia należy włożyd do koperty z ofertą w osobnej koszulce (nie wpinad trwale do oferty).
16.5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku
bankowego Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 16.3.
Tym samym zlecenie dokonania przelewu przez Wykonawcę w dniu składania ofert lub dniu
poprzedzającym może okazad się zbyt późne.
16.6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, poręczenia z ich treści
musi jednoznacznie wynikad: nazwa zlecającego, beneficjenta gwarancji, gwaranta wraz z
adresami ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma byd zabezpieczona gwarancją; kwota
gwarancji; termin ważności gwarancji, bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do
zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadku
zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.
16.7. Kserokopię dowodu wpłaty wniesienia wadium np. dowód przelania pieniędzy na rachunek
bankowy Zamawiającego czy kserokopię gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej należy wpiąd
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trwale do oferty. Kserokopia ta winna byd poświadczona za zgodnośd z oryginałem przez
osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
16.8. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa
w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.
16.9. Wadium musi zabezpieczad złożoną ofertę przez cały okres związania ofertą tj. 30 dni, licząc od
dnia upływu terminu składania ofert.
17. Termin związania ofertą
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
18. Opis sposobu przygotowywania oferty
18.1. Każdy z Wykonawców może złożyd tylko jedną ofertę.
18.2. Oferta musi byd zabezpieczona wadium.
18.3. Ofertę należy przygotowad w języku polskim w formie pisemnej, w sposób czytelny i trwały.
Wszelkie poprawki w ofercie muszą byd naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem
osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy.
18.4. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty ponumerowad kolejno i trwale spiąd (np. zszyd, zbindowad,
wpiąd do skoroszytu lub segregatora), a strony zawierające jakąkolwiek treśd zaparafowad lub
podpisad przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Za kompletnośd
złożonej oferty, która nie została ponumerowana Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.
18.5. Przy składaniu oferty należy wykorzystad wzory dokumentów i oświadczeo załączone do
niniejszej SIWZ.
Ryzyko błędu przy przepisywaniu wyżej wymienionych wzorów, brak w ich treści wszystkich
informacji wymaganych przez Zamawiającego obciąża Wykonawcę.
18.6. Strony oferty powinny byd trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem
sytuacji opisanej w pkt. 18.10. W treści oferty powinna byd umieszczona informacja o liczbie
stron.
18.7. Podstawowym elementem oferty jest: wypełniony i podpisany „Formularz oferty”, którego wzór
(wymagany zakres informacji) stanowi załącznik do SIWZ, który należy złożyd w oryginale.
18.8. Oferta musi byd podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeo woli w imieniu
Wykonawcy, tj.:
1) osoby uprawnione zgodnie z reprezentacją ujawnioną w aktualnym odpisie z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub
2) osoby posiadające ważne pełnomocnictwo, którego oryginał, lub kopię poświadczoną
notarialnie za zgodnośd z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony
przez notariusza - należy dołączyd do oferty;
Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia lub podpisania oferty upoważnia również do
poświadczania za zgodnośd z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z
ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego.
18.9. Do oferty należy dołączyd:
1) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 12.1. SIWZ - w oryginale;
2) dokument, o którym mowa w pkt. 13.2. SIWZ - w sytuacji gdy Wykonawca polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp - w oryginale;
3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikad
przedmiotowe pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) - w oryginale albo kserokopii poświadczonej
za zgodnośd z oryginałem przez notariusza;
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4) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 18.8.2. SIWZ (jeśli dotyczy) - w oryginale albo
kserokopii poświadczonej za zgodnośd z oryginałem przez notariusza;
5) dowód wniesienia wadium, o którym mowa w pkt. 16 SIWZ.
Dokumentów, o których mowa w pkt. 12.5. i 12.6. SIWZ nie należy składad wraz z ofertą, są one
składane na wezwanie Zamawiającego wystosowane po otwarciu ofert.
Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 12.3. SIWZ należy złożyd – po otwarciu ofert - w terminie 3
dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp., chyba że Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej – wtedy
oświadczenie o takiej treści może zostad złożone wraz z ofertą.
18.10. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien:
1) w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec w „Formularzu oferty” (poprzez
sporządzenie odpowiedniego oświadczenia), które spośród zawartych w ofercie
informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
2) odpowiednio te informacje zastrzeżone oznaczyd np. poprzez spięcie, zszycie w sposób
oddzielny od pozostałej części oferty i opatrzyd napisem: „Informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniad”;
3) wykazad dlaczego te informacje zastrzeżone stanowią tajemnice przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
18.11. Pisemną ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyd w
zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Zamawiającego oraz z podaną nazwą i
adresem Wykonawcy, opatrzonej napisem:
OFERTA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Realizacja Projektu pn.:
„Termomodernizacja budynku stacji kontroli pojazdów i budynku administracyjnego
Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Spółka z o.o. w Kaliszu”
Nie otwierad przed terminem otwarcia ofert
4 kwietnia 2018 r. godz. 10:15
OZ-P/KLA/04/2018
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego
oznakowania opakowania lub braku na opakowaniu którejkolwiek z wyżej wymienionych
informacji.
19. Wycofanie lub zmiana złożonej oferty
19.1. Wykonawca może wycofad złożoną ofertę pod warunkiem złożenia Zamawiającemu przed
upływem terminu do składania ofert pisemnego oświadczenia w tej sprawie podpisanego przez
osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy, co należy wykazad.
19.2. W przypadku, gdy Wykonawca chce dokonad zmiany, modyfikacji, uzupełnienia złożonej oferty,
może tego dokonad wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert. Pisemne
oświadczenie w tej sprawie wraz ze zmianami musi zostad dostarczone Zamawiającemu w
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zamkniętej kopercie oznakowanej jak oferta, z dodatkowym widocznym napisem "Zmiana
oferty". Koperty tak oznakowane zostaną otwarte po otwarciu koperty z ofertą Wykonawcy,
której zmiany dotyczą.
19.3. Oświadczenia składane przez Wykonawcę, o których mowa w pkt. 19.1. i 19.2. muszą byd
złożone przed upływem terminu do składania ofert, z zachowaniem zasad dotyczących składania
oferty określonych w SIWZ (np. reprezentacja). Oświadczenia te powinny byd jednoznaczne i nie
powodujące wątpliwości Zamawiającego co do ich treści i zamiarów Wykonawcy.
19.4. Zwrócenie się Wykonawcy o wycofanie oferty lub jej zmianę bez zachowania wymogu
pisemności (drogą telefoniczną, faksem, osobiście przez pracowników Wykonawcy lub pisemnie,
lecz w formie nie spełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będzie skuteczne.
20. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
20.1. Pisemną ofertę należy złożyd do dnia 04.04.2018 r. do godz. 10:00, wyłącznie w pokoju nr 101
(sekretariat Spółki) mieszczącym się na I piętrze budynku Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.
przy ul. Wrocławskiej 30-38 w Kaliszu. Za dostarczenie oferty w inne miejsce niż wskazane
powyżej lub pozostawienie awizo Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.
W przypadku przesłania oferty pocztą lub przesyłką kurierską do Zamawiającego, należy wziąd
pod uwagę, że terminem jej dostarczenia (złożenia) Zamawiającemu jest jej wpływ do miejsca
oznaczonego przez Zamawiającego jako miejsce składania ofert.
20.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2018 r. o godz. 10:15 w pokoju nr 109 mieszczącym się na
I piętrze budynku Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. przy ul. Wrocławskiej 30-38 w Kaliszu
(Salka konferencyjna).
21. Opis sposobu obliczenia ceny.
21.1. Wykonawca zobowiązany jest w „Formularzu oferty” do podania ceny ryczałtowej brutto za
wykonanie przedmiotu zamówienia.
21.2. W niniejszym postępowaniu przyjęto jako formę wynagrodzenia – wynagrodzenie ryczałtowe,
w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.
W związku z powyższym cena oferty musi zawierad wszelkie koszty niezbędne do
zrealizowania przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, jak również w niej nie ujęte, a niezbędne do wykonania zamówienia.
Będą to między innymi koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania
zaplecza robót, oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
Zalecane jest dokładne sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.
21.3. Cenę należy podad w PLN, z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku (co do grosza
zgodnie z polskim systemem płatniczym), dokonując ewentualnych zaokrągleo według zasady
matematycznej, iż koocówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a koocówkę 0,5 grosza i powyżej 0,5
grosza zaokrągla się do 1 grosza.
21.4. Przy poprawianiu omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy, Zamawiający będzie kierował
się zasadami tam zawartymi.
22. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
22.1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny ofert i ich znaczeniem (wagami):
1) Cena – waga 60 pkt.,
2) Okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi – waga 40 pkt.
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22.2. Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o wyżej wymienione kryteria i przyznaną w toku
oceny punktację tj. koocowa liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert obliczona
zostanie według wzoru:
Lp = C + G
gdzie:

Lp – łączna liczba punktów przyznana ofercie,
C – liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium „Cena”,
G – liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium „Okres
gwarancji i rozszerzonej rękojmi”.

Sposób oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Kryterium „Cena”
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty podana przez Wykonawcę
w „Formularzu oferty”. Maksymalną ilośd punktów tj. 60 otrzyma Wykonawca, który
zaproponuje najniższą cenę. Ilośd punktów w tym kryterium wyliczona będzie zgodnie
z poniższym wzorem, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według zasady
matematycznej, iż wartości 1-4 zaokrągla się w dół, 5-9 zaokrągla się w górę:
C = Cn/Co x 60 pkt.
gdzie:
C – ilośd punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,
Cn – cena brutto najtaoszej oferty,
Co – cena brutto ocenianej oferty.
2) Kryterium „Okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi”
W powyższym kryterium oceniany będzie okres gwarancji jakości oraz rozszerzonej
rękojmi za wady podany przez Wykonawcę w „Formularzu oferty”. Ofercie zostaną
przyznane punkty w zależności od długości podanego przez Wykonawcę okresu gwarancji
jakości oraz rozszerzonej rękojmi za wady (w pełnych latach) według następujących zasad:
a) okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi 6 lat - 10 pkt.,
b) okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi 7 lat - 20 pkt.,
c) okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi 8 lat - 30 pkt.,
d) okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi 9 i więcej lat - 40 pkt.
Punkty zostaną przyznane tylko wtedy gdy Wykonawca w sposób jednoznaczny wskaże
w „Formularzu oferty” jeden z wyżej wymienionych okresów, w innym przypadku oferta
otrzyma zero punktów w tym kryterium. Pozostawienie pustego miejsca w „Formularzu
oferty” uważa się za zaoferowanie 5 letniego okresu gwarancji jakości oraz rozszerzonej
rękojmi za wady i brakiem punktów w powyższym kryterium.
22.3. Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów w przyjętych kryteriach
oceny ofert, a oferta, która otrzyma największą, łączną ilośd punktów zostanie uznana za
najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością
punktów.
23. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostad dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
23.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do:
a) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt. 24 SIWZ;
b) przekazania kosztorysu ofertowego osobno dla każdego budynku tj.: budynek stacji kontroli
pojazdów i budynek administracyjny, (zalecana metoda kalkulacji uproszczonej) wraz z
cenami jednostkowymi oraz stawkę roboczogodziny, narzuty procentowe, zestawienia M
(materiałów) i S (sprzętu) wraz z ich cenami jednostkowymi – w celach informacyjnych;
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Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys
ofertowy oraz pozostałe informacje będą jedynie wykorzystywane do obliczenia
wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy.
c) okazania aktualnego i opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związane z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż
500.000,00 PLN, o którym mowa w § 2 ust. 7 projektu umowy;
d) podania, o ile są już znane, nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację przedmiotu
umowy. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyd
realizację przedmiotu umowy;
e) przedłożenia do wzglądu oryginałów dokumentów, o których mowa w pkt. 12.5. ppkt. 1) – 3);
f) przedłożenia rzeczowo-finansowego harmonogramu sporządzonego osobno dla każdego
budynku. Aktualizacja harmonogramu nie będzie stanowid zmiany umowy.
23.2. Brak przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 23.1. SIWZ w terminie 3 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do ich złożenia stanowi podstawę do
uznania, iż Wykonawca uchyla się od podpisania umowy.
23.3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, powiadomiony będzie pisemnie lub telefonicznie
o terminie i miejscu podpisania umowy.
23.4. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie, Zamawiający może żądad dostarczenia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców (np. umowy spółki cywilnej, umowy konsorcjum).
23.5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą
zobowiązany będzie do przekazania dokumentów potwierdzających umocowanie do podpisania
umowy w imieniu Wykonawcy - o ile nie będzie ich zawierała złożona oferta.
24. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
24.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem” ustala się
w wysokości 10% ceny ryczałtowej brutto podanej w ofercie i winno byd wniesione przed
zawarciem umowy.
24.2. Formę wniesienia zabezpieczenia Wykonawca wybiera spośród przewidzianych w art. 148 ust. 1
ustawy, ale Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w formie weksla z poręczeniem wekslowym banku; przez ustanowienie zastawu na papierach
wartościowych emitowanych przez Skarb Paostwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów.
24.3. Zabezpieczenie w pieniądzu (PLN) należy wnieśd przelewem na rachunek bankowy Kaliskich Linii
Autobusowych Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. nr 21 1050
1201 1000 0022 9581 5548 z dopiskiem „Zabezpieczenie, nr sprawy OZ-P/KLA/04/2018”.
Za datę wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej przyjmuje się, potwierdzoną przez
Zamawiającego, datę uznania rachunku Zamawiającego.
24.4. Za datę wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej uważa się datę złożenia stosownego
ważnego (spełniającego wymogi, o których mowa w pkt. 24.5. SIWZ), dokumentu
u Zamawiającego oraz jego kopii potwierdzonej za zgodnośd z oryginałem przez Wykonawcę.
24.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej (gwarancja i poręczenie),
powinno ono:
1) obejmowad 100% wartości zabezpieczenia na okres realizacji umowy oraz 30-dniowy okres
przewidziany na zwrot zabezpieczenia,
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2) obejmowad 30% wartości zabezpieczenia na okres rękojmi za wady oraz 15-dniowy okres
przewidziany na zwrot zabezpieczenia,
3) uwzględniad fakt, iż w przypadku gdy okres na jaki ma zostad wniesione zabezpieczenie
przekracza 5 lat, zabezpieczenie musi obejmowad okres co najmniej 5 lat, a w przypadku
nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia na zasadach przewidzianych w art. 150
ust. 8-9 ustawy.
24.6. Formę wniesienia zabezpieczenia określa Wykonawca przed podpisaniem umowy, a sposób jego
zwrotu określa projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ.
25. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy,
ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy,
aby zawarł z nim umowę na takich warunkach.
25.1. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach podanych w projekcie
umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
25.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie rozliczenia dokonywane
będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznad uszczerbku
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI ustawy „Środki ochrony prawnej”.
27. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
28. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego
Adres poczty elektronicznej, na który należy kierowad korespondencję podany został w pkt. 15.2.
SIWZ. Adres strony internetowej podany został w pkt. 1 SIWZ.
29. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą byd prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych
29.1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.
29.2. Jeżeli w dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu podane
będą wartości w innej walucie niż PLN, będą one przeliczane na PLN według kursu średniego
Narodowego Banku Polskiego danej waluty z daty zamieszczenia w Biuletynie Informacji
Publicznej (www.bip.kla.com.pl) ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego postępowania. W
przypadku, gdy w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Informacji
Publicznej Narodowy Bank Polski nie ogłasza średniego kursu danej waluty, za podstawę
przeliczenia przyjmuje się średni kurs danej waluty ogłoszony przez NBP ostatniego dnia przed
dniem zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówieo Publicznych.
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30. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
31. Wysokośd zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot
Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, poza przypadkami określonymi w ustawie.
32. Informacje dotyczące zastosowanego
przeprowadzenia postępowania.

przez

Zamawiającego

szczególnego

sposobu

Zamawiający informuje, iż w przypadku niniejszego postępowania, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp,
w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została
najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Załączniki:
1. Projekt umowy.
2. Formularz oferty – do wypełnienia i złożenia wraz ofertą.
3. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku
podstaw do wykluczenia z postępowania – do wypełnienia i złożenia wraz ofertą.
4. Oświadczenie „Doświadczenie zawodowe” – do wypełnienia i złożenia na wezwanie
Zamawiającego.
5. Oświadczenie „Potencjał osobowy”– do wypełnienia i złożenia na wezwanie Zamawiającego.
6. Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej – do wypełnienia – patrz pkt 12.3. i
12.4 SIWZ.
7. Oświadczenie ustanawiające pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 Prawo zamówieo publicznych
(dotyczy konsorcjów, spółek cywilnych) – do wypełnienia i złożenia wraz ofertą.
8. Dokumentacja projektowa:
1) wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji;
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót termomodernizacji;
9. Przedmiar robót (element pomocniczy, nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia):
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