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1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Śremski Sport spółka z o.o. 

63-100 Śrem  

ul. Staszica 1a, 

 KRS 0000306784 

1.1. Tel. 698 791 324 , sekretariat@sremskisport.pl  

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa budynku Pływalni Miejskiej 

Wspólny Słownik Zamówień:  
45212212-5 - Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich 

45431200-9 - Kładzenie glazury,  

45421131-1 - Instalowanie drzwi,  

45410000-4 - Tynkowanie,  

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach  

W zakres prac wchodzić będzie: 

 Wykonanie nowej niecki żelbetowej o wymiarach 25,0m x 12,5m i głębokości 

od 1,20m do 2,00m. Basen przewidziano jako sześciotorowy. W zakres 

wykonania nowej niecki żelbetowej wchodzi również wykonanie przyległych 

stropów. Nieckę obłożyć folią na izolacji. 

 Remont basenu dla dzieci z atrakcjami. W zakresie remontu wchodzić będzie 

wyburzenie istniejącego basenu wraz z całym obszarem stropu planowanego 

pod zakres nowej niecki basenowej przewidzianej dla Najmłodszych. Oparcie 

stropu na elementach istniejących i projektowanych podporach żelbetowych i 

stalowych. Dla podparcia projektuje się słupy stalowe i żelbetowe oparte na 

fundamentach żelbetowych. Nieckę obłożyć folią na izolacji. W basenie planuje 

się usytuowanie następujących atrakcji: wodny plac zabaw wraz ze zjeżdżalnią, 

hydra, śmigło, słonik, kwiat storczyk, małpka, muchomor i pączek. 

 Wymiana zjeżdżalni na nową wraz z wanną hamowną i schodami ze stali 

nierdzewnej. 

 Remont basenu do nauki pływania. W zakresie remontu przewiduje się 

wymianę warstw okładzinowych wraz z izolacjami i układem odwodnienia. 

Planuje się aranżację części sanitarnej oraz ustawienie nowych urządzeń. 

Istniejące płytki przewidziano do skucia. Nieckę obłożyć folią na izolacji. 

 Remont części SPA. W zakresie remontu planowane jest wyburzenie 

istniejących ścian działowych oraz wzmocnienie stropu w obrębie jacuzzi. 

Projektuje się nową aranżację ścian, saun i wyposażenia. Dla klientów 

przewidziano: 3 sauny (sucha, mokra, infrared – na podczerwień), 2 jacuzzi,  
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2 leżaki ceramiczne, prysznice ślimakowe, kuwety do moczenia stóp. Przy SPA 

będzie zlokalizowane zaplecze szatni i sanitarne wyposażone w miski ustępowe 

i umywalki. Jednym z elementów dekoracyjnych będzie wyposażenie SPA w 

tzw. wodospad. Dla odpoczynku i rekreacji zlokalizowane w tej strefie będą 

również ławki i masażery. 

 Wykonanie w miejscu wyburzonych trybun i szatni nowej kawiarni 

dwupoziomowej z fasadą szklaną od strony basenu. Nowy układ szatni 

zlokalizowany będzie w miejscu szatni wyburzonych, zaś powyżej na 

kondygnacji II piętra planuje się kawiarnię z antresolą. Planowane jest 

wykonanie fragmentu stropu nad I piętrem i stropu nad II piętrem. Konstrukcję 

wsporczą stropów i fasady projektuje się jako stalową. 

 Zmiana aranżacji wnętrza części pływalni w zakresie korekty ścianek 

działowych, odświeżenie pomieszczeń ( w zakresie szpachlowania, malowania 

ścian, ułożenie nowych okładzin podłóg, nowych drzwi wewnętrznych i części 

drzwi zewnętrznych) i komunikacji ogólnej z dostosowaniem do obecnie 

obowiązujących wymagań PPOŻ., BHP i higieniczno-sanitarnych. Ponadto 

planowane jest wykonanie wzmocnienie fragmentów stropu z uwagi na 

urządzenia w strefie SPA oraz otwory instalacji wentylacji mechanicznej. 

 Remont elewacji tylnej. Planuje się demontaż istniejących fasad, zamurowanie 

otworów od strony SPA i fragmentów przy wyjściu na lodowisku. Na poziomie 

basenu do nauki pływania projektuje się wykonanie muru z komorą nawiewną o 

wysokości 1,0m. Na poziomie dużej niecki basenowej projektuje się rozbiórkę 

istniejącej fasady i obudowy z płyt warstwowych, demontaż konstrukcji 

stalowej. Nową konstrukcję pod fasadę wykonać jako stalową, a pozostałe 

fragmenty ścian w miejscach płyt warstwowych wykonać jako murowane z 

usztywnieniem elementami żelbetowymi. 

 Montaż nowej windy wewnętrznej z parteru na I i II piętro. Projektuje się 

wyburzenie istniejącej windy osobowej wraz z podkonstrukcją i fundamentami. 

W jej miejscu planowane jest zlokalizowanie nowego szybu żelbetowego na 

projektowanym fundamencie płytowym. Szyb windowy zaprojektowano jako 

żelbetowy. Ponadto planowana jest rozbiórka stropu nad częścią klatki 

schodowej i wykonanie nowego z uwzględnieniem otworów pod montaż klap 

dymowych oraz nadbudówki szybu windowego. 

 Zamurowania i przekucia części otworów okiennych i drzwiowych w elewacji. 

Z uwagi na obowiązujące przepisy przeciwpożarowe projektuje się 

zamurowania części otworów okiennych i wykonania otworów wentylacyjnych  

 Remont dachu Pływalni. Planowane jest zdemontowanie pokrycia z płyt 

warstwowych nad Pływalnią, oczyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej 

oraz wykonanie nowych warstw pokrycia wraz z orynnowaniem i opierzeniami. 

 Remont schodów zewnętrznych ewakuacyjnych przy części Pływalni. Planuje 

się wyburzenie istniejącej klatki schodowej ewakuacyjnej z budynku i 

wykonanie nowej w konstrukcji stalowej ze stopniami i podestem z krety Wema 

na fundamentach żelbetowych. 
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 W zakresie opracowania w oznaczonym na rzutach kondygnacji obszarze 

przewiduje się wykonanie nowych instalacji sanitarnych, elektrycznych, 

teletechnicznych, wentylacji mechanicznej oraz technologii basenowej wg 

projektów branżowych. 

 Odświeżenie elewacji budynku wraz z demontażem blach stalowych z elewacji 

frontowej i tylnej. W zakresie odświeżenia wchodzić będzie wykonanie 

wyprawek w miejscach uszkodzeń elewacji oraz odmalowanie całości budynku. 

 Wykonanie utwardzenia przy budynku. Planowane jest ułożenie kostki poz-bruk 

od frontu budynku w celu możliwości dojazdu wozów straży pożarnej i 

poprawienia komfortu komunikacji pieszej dla Klientów obiektu – UWAGA 

TEN PUNKT NIE WCHODZI w zakres kosztorysu, roboty te wykona 

Zamawiający we własnym zakresie. 

 

  

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.  

Zamawiający nie dopuszcza żadnych odstępstw od dokumentacji projektowej dla 

wykonania niecki, technologii basenowej oraz wentylacji. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

W przypadku rozbieżności pomiędzy kosztorysami, przedmiarami i projektem 

budowlanym, pierwszeństwo ma zawsze projekt budowlany. 

Projekty branżowe należy rozpatrywać łącznie jako całość dokumentacji projektowej. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załącznikach do SIWZ 

 

Zastosowane nazwy producentów i produktów ujęte w dokumentacji projektowej i 

przedmiarach robót będące przedmiotem zamówienia służą tylko i wyłącznie 

doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia, a zamówienie należy wykonać z 

materiałów wskazanych w dokumentacji lub równoważnych. 

 

UWAGA! 

Zamawiający na etapie realizacji umowy żądać będzie, by Wykonawca przed 

dostarczeniem i montażem centrali osuszających basenowych, przedstawił pisemne 

referencje, od minimum 3 basenów publicznych, że urządzenia oferowanego przez 

niego producenta centrali pracują tam nieprzerwanie od minimum 15 lat. 

3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego 

zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 

3.3. Miejsce realizacji: Śrem ul. Staszica 1a 

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIA-

JĄCYCH (ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7)  

4.1.  Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.  
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5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

5.1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: data zakończenia: 2016-12-30 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z 

późn. zm.), spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). 

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki: 

Lp. Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie 

dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

2 Wiedza i doświadczenie 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.  

Wykonawca musi spełniać następujący warunek  (w przypadku wspólnego  

ubiegania  się dwóch  lub więcej  Wykonawców  o udzielenie  zamówienia, 

oceniane  będzie  ich łączne doświadczenie): 

- w okresie 5 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli co najmniej 3 roboty 

budowlane stanowiące remont, przebudowę lub budowę ogólnodostępnego 

basenu publicznego (będącego obiektem użyteczności publicznej) o 

wymiarach 25 mb x 12,5 mb lub większych. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 

zasadzie spełnia/nie spełnia. 

3 Potencjał techniczny 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 

zasadzie spełnia/nie spełnia. 

4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 
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zamówienia. 

Wykonawca musi dysponować określonym poniżej personelem 

kierowniczym zdolnym do prawidłowego i terminowego wykonania 

zamówienia: 

a) kierownik budowy  posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej (lub odpowiadające im równoważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów) i minimalne doświadczenie zawodowe: 5 lat na 

stanowisku kierownika budowy. 

b) kierownik robót sanitarnych posiadający uprawnienia budowlane bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej co najmniej w zakresie instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub 

odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) i minimalne 

doświadczenie zawodowe: 3 lata na stanowisku kierownika robót; 

c) kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia budowlane w 

specjalności instalacyjnej co najmniej w zakresie instalacji i urządzeń 

elektrycznych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) i 

minimalne doświadczenie zawodowe: 3 lata na stanowisku kierownika robót; 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 

zasadzie spełnia/nie spełnia. 

5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.  

1) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co 

najmniej 2.500.000 zł; 

2) posiadają aktualną, opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia 

potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2.500.000 zł; 

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 

zasadzie spełnia/nie spełnia. 

6.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

6.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
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udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

6.5. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których 

mowa w pkt 6.4. 

6.6. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na 

podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 1-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). 

6.7. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNYCH WYMAGANYCH 

DOKUMENTÓW 

7.1.  

7.2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), 

należy przedłożyć: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Oświadczenie o spełnianiu warunków 

Oświadczenie o spełnianiu warunków 

2 Wykaz robót budowanych 

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 

z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, 

czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone 

3 Wykaz osób 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla 

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

4 Informacja banku lub kasy 

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
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5 Opłacona polisa 

Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

 

7.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24  

ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. 

zm.), należy przedłożyć: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej 

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o 

art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 

zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS 

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i 

społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

5 Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 

ustawy 

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 

art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
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postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

6 Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 

ustawy 

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 

art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

7 Dokumenty dotyczące podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w 

realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego 

podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 7.2. 

8 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo 

informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 

9 Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 

i 11 ustawy 

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 

art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

7.4. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w 

którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto 

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

2 Dokument potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, 

składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w 

którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie zalega z 

uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
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udzielenie zamówienia albo składania ofert 

3 Dokument potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania 

się o zamówienie 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w 

którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie orzeczono 

wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

4 Zaświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zaświadczenie właściwego organu 

sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania 

osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–

8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert 

5 Zaświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zaświadczenie właściwego organu 

sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania 

osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 

i 11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert 

7.5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione 

do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 

kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 

7.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

przedłożonego dokumentu. 

7.7. Inne wymagane dokumenty: 

Lp. Wymagany dokument 

1 kosztorys ofertowy 

kosztorys szczegółowy 
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2 pełnomocnictwo 

pełnomocnictwo do podpisania oferty lub inny dokument, z którego wynikać 

będzie upoważnienie do podpisania oferty 

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych 

dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub 

budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów 

dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, 

może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie 

opisanego przez Zamawiającego warunku. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

8. PODWYKONAWSTWO 

8.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

8.2. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom. 

8.3. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, których 

niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub 

sprzeciwu: Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na 

roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na 

roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

8.4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

 

8.5. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, zgłasza pisemne 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane: 

1)   niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia; 

2)   gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2. 
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8.6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 

zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

zamawiającego. 

8.7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8.8. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, zgłasza pisemny 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

przypadkach, o których mowa w ust. 3. 

8.9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 

2, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

8.10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

8.11. Informacje o umowach o podwykonawstwo na dostawy lub usługi, które, z uwagi na 

wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania 

zamawiającemu: Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na 

roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o 

podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu 

obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 

8.12. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, zamawiający informuje o tym 

wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

 

9. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

9.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - 

pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia: 2016-07-02. 

9.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 

po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9.1, lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 

bez rozpatrywania. 
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9.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt 9.1. 

9.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 

przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, 

a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

9.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 

specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest 

udostępniona  na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 

9.6. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), prowadzi się z 

zachowaniem formy pisemnej. 

9.7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

9.8. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą 

elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 

przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

9.9. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie 

może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem 

wyjątków przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164, z późn. zm.). 

9.10. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 

9.11. w zakresie formalnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

1 Dorota Sobieraj e-mail: dorota.sobieraj@sremskisport.pl 

9.12. w zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

1 Sławomir Gierliński – projektant, e-mail: sekretariat@sremskisport.pl 

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

10.1.  Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 150.000,00 PLN (słownie:  sto 

pięćdziesiąt tysięcy 00/100 PLN). 

10.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2016-07-13 do godz. 09:00. 

10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: SBL Śrem 86 9084 0003 

2102 0013 1111 0001 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

mailto:dorota.sobieraj@sremskisport.pl
mailto:sekretariat@sremskisport.pl
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e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 

10.4. Oryginał powyższego dokumentu (lit. b-e) należy złożyć w sekretariacie, w terminie 

przewidzianym dla składania ofert, a potwierdzoną kopie należy załączyć do oferty lub 

dostarczyć przed otwarciem ofert. 

10.5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

10.6. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 

10.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). 

10.8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego  oraz 

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.  

10.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

10.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 

określonym przez Zamawiającego. 

10.11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

10.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 

2164, z późn. zm.), lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn 

nieleżących po jego stronie.  

10.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie;  

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy.  

 

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

11.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
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11.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

11.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  Odmowa 

wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.  

11.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 

związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

 

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

12.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

12.2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

12.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

12.4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające 

odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w 

postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

12.5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona 

przez Wykonawcę  ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

12.6. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do 

niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

12.7. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub 

ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 

12.8. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno 

ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę 

(osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co 

najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią 

imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane. Można też odrębnie 

ponumerować strony kopii kosztorysu ofertowego, który najlepiej spiąć (np.: w 

skoroszycie miękkim) i dołączyć do oferty oddzielnie. 

12.9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę 

(osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

12.10. Zawartość oferty: wypełniony formularz oferty oraz pozostałe dokumenty  

i oświadczenia wymienione w pkt 7 niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

12.11. Wykonawca zamieszcza ofertę w jednej kopercie oznaczonej nazwą i adresem 

Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób: „Oferta na: Przebudowa budynku 

Pływalni Miejskiej NIE OTWIERAĆ przed: 2015-07-13 godz. 09:30”. Na kopercie 
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należy podać nazwę i adres Wykonawcy, aby umożliwić zwrot oferty w przypadku 

dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 

12.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę 

wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego 

terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 12.11 

oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

12.13. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, 

część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej 

napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). 

13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

13.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat do dnia 2015-07-13 do 

godz. 09:00. 

13.2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie. 

13.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2015-07-13 o godz. 09:30, w siedzibie Zamawiającego, 

sekretariat. 

13.4. Otwarcie ofert jest jawne. 

13.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

13.6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności zawartych w ofertach. 

14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

14.1. W cenie należy ująć wszelkie czynności ujęte w pkt 3 niniejszej Specyfikacji, oraz nie 

ujęte, ale niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia wynikające z technologii 

robót, związane z realizacją zadania zgodnie z dokumentacją techniczną, w szczególności: 

-zorganizowanie placu budowy pod względem BHP i ppoż; 

- ubezpieczenie OC placu budowy; 

- uporządkowanie placu budowy po skończonych robotach. 

14.2. Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności kontraktu i nie 

będzie podlegała zmianie, z wyjątkiem postanowień odpowiednich zapisów umowy. 

Wykonawca musi ująć w cenie wszystkie czynności opisane w przedmiarze robót, 

dokumentacji technicznej oraz ewentualne zmiany do przedmiaru. Błędy w ilościach 

obmiarowych nie mające istotnego znaczenia dla ceny oferty nie są podstawą do 

odrzucenia oferty. Kosztorys, jeśli jest wymagany przez Zamawiającego ma charakter 

pomocniczy, a zaoferowana przez Wykonawcę cena ma charakter ryczałtowy. 

14.3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN . 

14.4.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  
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15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

15.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

Nr Nazwa kryterium  Waga 

1 Cena (koszt) 80 % 

2 wydłużenie rękojmi wraz z 

pozostawieniem zabezpieczenia 

20 % 

15.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 15.1 kryteria będą liczone według następujących 

wzorów: 

Nr kryterium Wzór 

1 Cena (koszt) 

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga 

gdzie: 

 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich 

ofert 

 - Cof -  cena podana w ofercie 

2 dobrowolne wydłużenie okresu rękojmi ponad 

60 miesięcy 

Liczba punktów = ( Rbadana/RMax ) * 100 * 

waga 

gdzie: 

 - Rbadana - podana w ofercie ..... 

 - RMax - najwyższa spośród wszystkich ofert 

..... 

Do oceny brany będzie jedynie okres 

wydłużenia rękojmi, tzn. do punktacji nie 

będzie brane pod uwagę obligatoryjny 60 

miesięczny okres rękojmi 

15.3. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę 

danej oferty. 

15.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z 

zastrzeżeniem pkt 15.6, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

15.5. Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), lub pełnomocnictw albo jeżeli 

złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 

25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. 
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zm.), zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich 

złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie 

podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na 

wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki 

określone w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 

2164, z późn. zm.). Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, 

wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów. 

15.6. Zamawiający poprawia w ofercie: 

- oczywiste omyłki pisarskie, 

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

 - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

15.7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 

dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

15.8. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 

wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

15.9. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w 

szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania 

techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla 

Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej 

udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

15.10. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco 

niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

15.11. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

a. jest niezgodna z ustawą; 

b. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

z zastrzeżeniem pkt 15.6 lit. c. 

c. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  

o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

d. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

e. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 

f. zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

g. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się  
na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 15.6 lit. c; 
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h. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

16. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

16.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 

16.2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane  

w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164,  

z późn. zm.). 

16.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

16.4. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 

wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania  

i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom  

w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

16.5. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  

i prawne; 

16.6. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 

przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; 

16.7. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta. 

16.8. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 16.3 lit. a Zamawiający umieści na 

stronie internetowej www.sremskisport.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 

siedzibie. 

16.9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego  lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy , Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 

zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). 

17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

17.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 

183 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), w 

terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony 

w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z 

późn. zm.), albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie 

możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią 
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okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). 

17.2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego 

Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie. 

17.3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

17.4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy  i wniesienie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy.  

18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

18.1.  Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

wysokości 10 % ceny ofertowej. 

18.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 

18.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego.  

18.4. Zabezpieczenie wnoszone w formie o której mowa w pkt 18.2 ppkt 2-5 SIWZ muszą 

odpowiadać treścią wzorom gwarancji załączonych do SIWZ. Wszelkie odstępstwa od 

treści jedynie za zgodą Zamawiającego. 

18.5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

18.6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 

pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

18.7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 18.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest 

dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
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18.8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 % wysokości 

zabezpieczenia. Kwota, o której mowa w art. 151 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), jest zwracana nie później niż w 

15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR 

UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY 

ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 

TAKICH WARUNKACH 

19.1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.  

19.2.  Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na 

określonych poniżej warunkach:   

1) zmiany zakresu zadań powierzonych podwykonawcy; 

2) zmiany terminu realizacji umowy; 

3) zmiana ilości części płatności 

4) zmiany stawki podatku VAT w przypadku zmiany przepisów w tym zakresie. 

5) w razie gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania Umowy ze względów 

technicznych technologicznych lub organizacyjnych, o ile zmiana taka jest korzystna dla 

Zamawiającego lub konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy, a brak zmiany 

sposobu wykonania umowy skutkowałby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

przedmiotu umowy, pod warunkiem, że Wykonawca zaoferuje rozwiązania techniczne, 

technologiczne lub organizacyjne o równoważnych lub lepszych parametrach. 

20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

20.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 

lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 

wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). 

20.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 

mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 

2164, z późn. zm.). 

20.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o 

cenę; 

b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

d) odrzucenia oferty odwołującego. 
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20.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 

żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

20.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

20.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów 

określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164, z późn. zm.). 

20.7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). 

20.8. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). 

20.9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

20.10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 

zamieszkania Zamawiającego. 

20.11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 

dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie 

jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 

publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

21. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

21.1. W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej.  

22. POZOSTAŁE INFORMACJE 

22.1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

Załącznikami do niniejszego dokumentu są: 

Nr Nazwa załącznika 

1 Oświadczenie o spełnianiu warunków 
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2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

3 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 

 

Nr  Nazwa dokumentu / wzoru 

1 formularz ofertowy.docx 

2 karta gwarancyjna.doc 

3 wzór umowy roboty budowlane.doc 

4 dokumentacja projektowa 

5. Wzory gwarancji należytego wykonania umowy 

 


