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Majewo Kościelne, 4 lutego 20I9r.

§pecvfikacia lstotnvch WaruĘków. Zamówienia

Dotyczy projęktu m SIND-RPPD.08.0ó.00-20-W22/ 18
pn. ,,Ochrona dziedzictwa hłlturowego Majewa Kościelnego poprzel remont zabytkowego KeŃcioła Parafialnego W.

Matki Bożej Częstachowskiej i św. Kązimiełza"
realizowanego w ramach tmowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0222/ 18-00

zawartej dnia 03. 1r.r0 rr..

Parafia Rrymskokatolicka pw. M.B. Częstochounkiei i Śtr. lGzimierza
Majewo Kościelne 1
t6-124 Sidra
tel. ; 85-721 -L7 -861 662-059-896
e-mail: ryąi ąwg @.a tqh j ilą l,B!
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zwana dalej Zamawiająrym, zaprasza do składania ofeń w ramach postępowania nr {RPOWP2019 na:

realizacię inwestycji budowlanel - remont elewacji, więźhy dachowei, ościeży okiennych, ksztaftowanie
terenu w rumań prciektu pn. ,,Ochrona dziedzichln kulturowego Majewa Kościelnego popnez remont

zahytkowego Kaścioła Pdmlialnego pw. Matkł Bożej Częstochowskiej i św, Kazimierm', Majewo Kościelne,
gmina Sidra, dz. nr 29łl i 2912

l. oPls PRzEDMloTU zAMóWlENlA:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na remoncie elewacji, więźby dachowej,

ościeży okiennych i kształtowaniu terenu w ramach projektu pn. ,,Ochrona dziedzictwa kulturowego
Majewa Kaścielnego Boprzez remont zabytkowego Kościała Parafialnego pw. Matki Bożej
Częstochawskiej i św. Kazimierza", Majewo Kościelne, gmina Sidra, dz. nr 29lt i 29ł2.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej stanowiącej
załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

3. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej s-letniej gwarancji na wykonane prace.
4. W przypadku gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy

materialów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy Zamawiająry dopuszcza
oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważrrych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie
parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji, a Wykonawca uzyska dla
zaproponowanych rozwiązań równoważnych akceptację autora projektu, inspektora nadzoru
inwestorskiego i Zamawiającego, w terminie niezakłócającym realizacji harmonogramu (na etapie
realizacji umowy). Warunki równoważności wskazano w załączniku - Tabela równoważności
stanowiąrym załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.
Ponadto wrywa się oferentów do niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu przypadków o których
mowa powyżej (o ile występują) jeszcze na etapie przygotowywania ofeńy, tak aby możliwym było
przedstawienie ewentualnych rozwiązań równoważnych przed upływem terminu skłania ofert.

5. W prrypadku oferowania rozwiązań równoważnych w §tosunku do rozwiązań określonych w
dokumentacji pĄektowej, Wlkonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym
przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w formie pisemnej podmiotom wskazanym w ust. 4, że
oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

6. Zamawiający ma pffiwo unieważnić po§tępowanie na każdym jego etapie bez podania przyczyn
zawiadamiając o Ęm Wykonawców, którzy pned terminem złożenia ofeń pobrali §lWZ a po złożeniu
ofert WykonawcóW którzy złoĘli oferty.
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Nazwa i kod zgodnie z CPW
45 a0 00 00 - 7 Roboty budawlane
45 44 3a 00-4 Roboty elewocyjne
45 42 00 0a - 7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesiełskie
45 47 00 a0-4Tynkowanie
45 23 60 00 - 0 Wyrównywanie terenu
45 21 00 00- 2 Roboa budowlane w zakresie budynków
45 40 OCI 00 - 1 Roboty wykańueniowe w zakresie obiektów budowlanych

ll. TERM|N PłATNoścl:
1. Zapłata za faktycznie wykonany zakres robót dokonywana będzie w okresach comiesięcznych w

terminie L4 dni od daty potwierdzającej dostarczenie prawidłowo wystawionej faktury
Zamawiającemu.

2. Rozliczenia aęściowe realizowane Ędą do wynokości 90 % zaawansowania finansowąo całego
przedmiotu umowy, po osi€nięciu tej wartoŚci następną ptatnością jest rozliczenie końcowe.

3. Płatność końcowa wyno§ząca, co najmniej 10 % wańości zamówienia rozticzona zostanie po
podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

lll. TERM|N REALlzAcl! znnnówlrrun:

lĘmagany termin realizacji ramówienia - 30 sierpnia 2019r.

UWA6A:
Termin realizacji zamówienia jest tożsamy z datą zgłoszenia zakończenia budowy wralz:

1) dostarczeniem oŚwiadczenia kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 u§tawy
hawo budowlane;

2) dostarczeniem oświadczeń inspektorów nadzoru, potwierdzająrych gotowość przedmiotu umowy
do odbioru;

3} dostarczeniem pisemnych potwierdzeń podpisanych przez osoby uprawnione do reprezentowania
Podwykonawców że należne i wyrragalne im kwoty za roboty wykonane przez nich w ramach
przedmiotu Umowy zostaty zaptacone przez Wlkonawcę (z wytączeniem ewentualnych kaucji
gwaranryjnych zatrzymanych przez Wykonawcę), a Podwykonawqy nie wnoszą i nie będą podnosić
żadnych roszczeń wobec Zamawiającego ariązanych z wykonywaniem Robót;

4| dostarczeniem kompletu dokumentacji powykonawczej wraz z kartami
katalogowymi/materiałowymi, atestami, dopuszczeniami, kartami gwarancyjnymi itp. (dta każdej
z branż z osobna).

lV. OPIS §PO§OBU OBtlCZENlA CENY OFERW:

1. Cena oferty powinna obejmować pełny zakres robót określonych w rozdziale l S|WZ i uwzględniać
wsrystkie koszĘ związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia - zgodnie zlałączonądokumentacją
projektową oraz musi obejmować:

1) pełną obsługę geodezyjną (w tym inwentaryzację powykonawczą w 2 egz.},

2| badania geologiczne gruntu (jeśli wymagane),
3} organizację i zabezpieczenie budowy (w Ęm zabezpieczenie budowy na okres zimowy) oraz

czynności niezbędne do przekazania inwesĘcji gestorom uzbrojenia, zapewnienie ciągłego
dostępu (dojścia i dojazdu) do obiektów sąsiadujących z w/w inwestycją w trakcie jej realizacji,

4|

5)
6)

koszty odbiorów technicznych przez gestorów §ieci,
koszt przywrócenia do stanu pierwotnego dróg dojazdowych, chodników i zieleni.
koszĘ bezpośrednie, w tym:
r koszł robocizny obejmujące ptace bezpośrednie, płace uzupetniające, koszĘ

ubezpieczeń społecznych i podatki od ptaą
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. koszty materiałów pod§tawowych i pomocniczych obejmujące również koszty
dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na
miejsca składowania na placu budowy,

r koszĘ zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego obejmujące również koszty
sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót,

7| koszty ogólne budowy, w Ęm:
o koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i

administracyjnego, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac
bezpośrednich, wynagrodzenia uzupetniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki
od wynagrodzeń,

o koszł zuĘcia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi
kwalifi kowanych jako środki nietrwałe,

r koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych
zabezpieczeń stanowisk robocrych i miejsc wykonywania robót koszĘ odzieży i obuwia
och ro n nego, koszĘ środ ków h igienicznych, sa nitarnych i leczniczych,

o koszĘ utnymania w czystości terenu objętego wykonywanymi pracami, w tym koszty
usuwania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

o opłaĘ graniczne, cta, akc/zy i inne podatki należne za robociznę, materiaĘ i sprzęt,
r wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w

związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz
przepisami technicznymi i prawnymi,

8) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez \AĄlkonawcę;
9) ryzyko obciążające Wykonawcę i kalkulowany przez Wykonawcę zysk;
10) wszelkie inne koszĘ opłaĘ i należności, związan€ z wykonywaniem robóĘ odpowiedzialnością

materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści
dokumentacji technicznej, warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonywania robót
budowlanych.

11) koszty wszystkich następujących po sobie faz operacyjnych, niezbędnych do zapewnienia
zgodności wykonania Ęch robót z dokumentacją techniczną, a także z wiedzą techniczną i

sżtuką budowlaną.
12) Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usłu& Zamawiająry w
celu oceny takiej ofeĄ dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z Ęmi przepisami. Wykonawca, składając ofertę,
informuje Zamawiającegą czy wybór oferty będzie prowadzić do pow§tania u Zamawiającego
obowiązku podatkowegą wskazując nazwę {rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoĘ
podatku.

ż. Przedmiar robót, dołączony do niniejszej SIWZ, jest wyłącznie dokumentem informaryjnym, z którego
Wykonawca może skorzystać w celu określenia zakresu rodzajowego wymaganych prac, ale nie ma
takiego obowiązku. Wykonawca winien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego wszelkie
zauważone błędy, pomyłki, rozbieżności pomiędry przedmiarem, a dokumentacją projektową i

wystąpić do Zamawiającego o rozstrzygnięcie.
3. Cene oferty stanowiĆ bedzie rvcrałtowe i ostateczne wvna*rodzpnie_llWkonawcv za wykonanie

przedmiotu zamówienia, niezależnie od ostatecznego rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń
oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Wykonawca nie będzie mógt żądać
podwyższenia wynagrodzenia, chociażhy w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć
rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń.

4. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji
ofe rtowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.
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5. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia Wykonawca
ponosić będzie skutki nieuwzględnienia tych okoliczności w złożon€j ofercie. Od Wykonawcy
wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie
warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

6. Cena ma być wyraźona w złoĘch polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT,

7. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towaróĘ Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązująrymi przepisami.

8. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto określoną w formularzu ofertowym
{załącznik nr 1 do §lWZ).

9. W celu wvczerpuiacpgq zapoznania s!śi z przv§,żla Łnwe§tycia llWkonawca może odbvć samodzielna
wiąie rł{ tergnie po uprzednim_uegodnieniu terminu z ZamawiaiąGym { w tym, w celu ocenv
aktualneEo stanu zaawansowania robótl.

V. OPl§ §PO§OBU PRZIGOTOWAN|A OFERTY:
t. Dpkumentvzawąńe w ofercie:

1) formulan ofiertowy-zał. Nr 1 do SIWZ,
2) pełnomocnictwo - w prrypadku; gdy ofeńa zostda podpisana pnez pełnomocnika lub gł

ofeńa została złoźona przez wykonaurcóww§ńlnie ubiegaiących się o udzielenie zamówienia,
3} oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone iest w innei formie niż pieniężna na

lffiotę 1000,fi} zł,
2. Wykonawca musi przedstawić treść ofeĘ odpowiadającą treści specfikacji istotnych warunków

zamówienia.
3, Wykonawca ma prawo zloryćłlko jedną ofertę.
4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie

powierry podwykonawcom.
5. Oferta ma być napisana w języku polskim, na komputerze lub inną truałą i czytelną techniką oraz

podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w
wysokości od powiadającej cenie ofeĘ.

6, Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z
innych dokumentów dotączonych do ofertry. Upoważnienie {pełnomocnictwo) powinno być
przedstawione w formie orveinału lub poświadczonei notarialnie kopii.

7. Wykonawca, którego ofeńa zdobędzie najwyższą ilość punktów zobowiązany będzie, na wezwanie
Zamawiającegą do dostarczenia w terminie 3 dni roboczych dokumentów potwierdzająrych spełnienie
warunków udziału w posĘpowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania {w łm wszelkich
wymaganych załączników, o których mowa w Rozdziale Vl, Vll iVlll niniejszej SIWZ).

8. Dokumenty załączone do ofeĄ powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej a ąodność z oryginałem przez wykonawcę {podpisuje osoba upoważniona do
podpisywania oferty}.

9. Zamawiająry może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wytącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej
prawdziwości.

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wrazz prrysięgłym tłumaczeniem na język polski.
11. Każda zapisana strona oferĘ araz załączonych oświadczeń i dokumentów powinna być ponumerowana

kolejnymi numerami a wszystkie kartkiofeĘ należy spiąć w sposób trwaĘ.
12. Wszelkie poprawki lub zmiany w teKcie oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę

podpisującą ofertę.
13. Ofertę należy ńożyć w kopercie zawierającej nazwę i adres Wykonawcy i opisanej jak niżej:
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t6-t24 Sidra
oferta w po§tępowaniu o udzielenie zamówienia na:

realizację inwestycii budowlanej - remont elewacii, więźby dachowei, ościeży
okiennych, ksztaftowanie terenu w ramach proiektu pn.,,Ochrona dziedzictwa

kulturowego Maiewa Kościelnego poprzez remont zabytkowego Kościola
Parafialnego pw. Matki Bożei Częstochowskiei i św. Kazimierża", Majewo Kościelne,

gmina §idra, dz. nr 29fliA9l2
Nie otwierać pned dniem 2afi2ł2079 n godz, 70:aa

14. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferĘ przed
uptywem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu musi być
złożone wg takich samych zasad jak składana oferĘ. Koperta powinna zostać dodatkowo oznaczona
napisem ,,Zmiana" lub ,,Wycofanie". Wykonawca nie może wycofać ofeĘ ani wprowadzić jakichkolwiek
zmian treści oferĘ po upływie terminu składania ofert.

15. Oferty, oraz wszelkie oświadczenia i poświadczenia dołączone do nich są jawne, z wyjątkiem informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu pnepisów o ałralczaniu nieuczciwej konkurencji,
a wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do Ęch informacji, że nie mogą być one
udostępnione. lnformacje zastrzeżone powinny być w sposób tnłały oddzielone i oznaczone iako §_ześć
nieiawna ofertv.

16. Wykonawca ponosiwszelkie koszty związane u przygotowaniem ofeĄ.

t7. W przypadku W}konawców wspólnie ubiegająrych się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów gdy Wykonawca polega na ich wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych niezależnie od charakteru prawnego
łączącego go z nimi stosunków, kopie dokumentów doĘczących odpowiednio Wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginatem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioĘ.

18. §kładanie ofurt przez lĘlonawców wspólnie ubięaiących się o udzielenie zamówienia

1} Wykonawry mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne (dofyczy wspólnilów spółki
o1wilnej oraz konsorcium}. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w posĘpowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
po§tępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia (pełnomocnictruo należy dołączyć do
oferty).

2l Dokument pełnomocnictwa określający jego zakres powinien być przedłożony w oryginale lub
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem pnez notariusza i podpisany przez mocodawcę
(osobę fizyczną lub osoby reprezentujące osoĘ prawną}.

3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występująrym
jako reprezentant pCIzostałych - pełnomocnikiem.

4) Wykonawry ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.

5} Wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się na ,,W}konawcę" w miejscu
,,nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.

qu
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Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, przed podpisaniem
umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.

Vl. WARuNK| UDzlAŁu W PosTĘPoWANlU oRAz oPls sPosoBU Dol(oilYWANlA ocENY sPEŁNlENlA
TYCH WARUNKÓW

1. o udlielenie zamówienie moga ubiegać sie uwkonawcv, którry nie podlegaia wykluczeniu w ilriazku z:

1) otwarciem wobec reprezentowanego podmiotu likwidacji lub ogłoszeniem upadłości;
Z| zaleganiem z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne;
3} prawomocnym skazaniem za przestępstwo popełnione w związku z posĘpowaniem o

udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonująrych pracę zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo pneciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przesĘpstwa lub przestępstwa skarbowego przez właściciela (w przypadku osób
jednoosobowo prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników spółki jawnej),
partnerów (w przypadku spółki partnerskiej), komplementariuszy (w przypadku spółki
komandytowej omz Spółki komandytowo-akcyjnej}, urzędującego członka organu
zarządzającego {w prrypadku osób prawnych);

4| sądowym zakazem ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

5} brakiem uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, brakiem niezbędnej
wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego i osobowego zdolnego do wykonania
zamówienia lub znajdowaniem się w sytuacji finansowej i ekonomicznej niezapewniającej
wykonania zamówienia;

6} wykonywaniem bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwaniem się w celu sporządzenia oferĘ osobami uczestniczącymi w
dokonywaniu Ęch czynności, chyba, że udzial tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni
uczciwej konkurencji;

7) złożeniem nieprawdziwych informacji mających wpłylv na wynik prowadzonego postępowania;
8) niezłożeniem oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów

potwierdzająrych spetnienie Ęch warunków lub złożone dokumenĘ zawierają błędy,

Ponadto, w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom
powiązanym osobowo lub kapitatowo z Zamawiającym, tj. powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymido zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobamiwykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawry a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a} Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółkiosobowej,
b} Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w związku matżeńskim, w §tosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii pro-

stej, pokrewieństrła drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

ąu
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3.

4.

oraz WvkoĘawcv, lłtóran spełniaia poniższe warunki i wvkaża ich spełniaąie na poziomie wymaFanym
przez Ząmawiaiacego zgodnie z opisem wskazanvm w pk od 1} do 4l:

1} posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Zamawiająry odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na
podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

2| posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zadania,

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu), w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu sktadania ofeą a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okre§ie, co najmniei jednej roboty budorlanej polegającej na remoncie obiektu budowlanego, o
wartości prac nie niższej niż 50 (Xl0,00 PlJtl brutto z podaniem jej rodzaju i wańości, daĘ i miejsca
wykonania araz załączeniem dowodów określających czy roboĘ te zostaly wykonane w sposób
należfi oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidiowo
ukończone;

3} dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,

Wykonawca musi wskazać co najmniej jedną osoĘ, która będzie uczestniczyła w wykonywaniu
zamówienia, posiadaiącei uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy z
dnia 07.a7.L994 r. Prawo budowlane lub uprawnionej do sprawowania samodzielnej funkcji na
podstawie odrębnych przepisów prawa w specjalności:

konstrukryj no - budowla nej,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykztałcenia,
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymiosobami;

4) są w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłową realizację zadania,

Zamawiająry odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
Zamawiająry dokona oceny spełniania warunków udziału w posĘpowaniu w tym zakresie na
podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełniania przez wykonawców
warunków udziału w posĘpowaniu dotycząrych posiadania wiedry i doświadczenia, sytuacji
ekonomicznej i finansowej, podane w walutach obrych, wykonawca przeliczy na złote polskie wg
średniego kursu walut NBP z dnia ogłoszenia niniejszej §lWZ na stronie internetowej.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły,,spełnia -
nie spełnia".
Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawry z
postępowania.

ąV
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vll. wyKAz ośwnoczeŃ l DoKUMEnróW JAKIE MAJĄ oosrRRczyć wyKoNAwcy w cELu
poTWlERDzENlA spEŁNIENtA wRRunrów uDzlAtU W posTĘpoWANlU oRAz NIEpoDLEGANIA
WYKLUCZENlU

1. w zakresie wvkazania spełnienia przez wvkonawców warunków. o których mowa Rozdz. vl i którvch
opis sposobu ocenv spełniania został zamieszczony Rozdz. vl, należv przedłożvć:

1} oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, - 7ałącznik Nr 2 do
slWą
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofe6 a jeżeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do
wykazania spełnienia warunku doświadczenia, wraz z podaniem ich rodzaju iwartości, daty i miejsca
wykonania oraz ż załączeniem dowodów dotycząrych najważniejszych robót, określających, czy
roboĘ te zostały wykonane w sposób należfi oraz wskazujących, cry zostaĘ wykonane zgodnie z
zasadamisztuki budowlanej iprawidłowo ukończone -Łałącznik Nr 3 do SIWZ,

wykaz osób, które będą uczestniczyc w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych
za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjamina temat ich doświadczenia niezbędnego
do wykonania zamówienia, a takźe zakresem wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami-ZaIącznik Nr 4 do SIWZ,

oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyc w wykonpłaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Załącznik Nr 4A do
slWZ.

UWAGA:
- dowodami, o których mowa w pkt 2} są:

1} poświadczenie;
2} inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych prrycryn o obiektywnym charalrterze lĘkonawca nie jest w

stanie uryskać poświadczenia,
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenĘ budzą wątpliwości

zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboĘ
budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłch są
wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może ńożyć wymaganych przez zamawiającego
dokumentów, o których mowa, zamawiający może dopuścić złożenie przez wykonawcę innych odpowiednich
dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji
doĘczących zdol ności technicznej lub zawodowej.

Jeżeli z uzasadnionej prryczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dołczących sytuacji
ekonomicznej i finansowej wymaganych przez Zamawiającego - zgodnie z ust. 1 pkt 5, może przedstawić inny
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przezZamawiającego warunku.

2. W zakresie ootrłlierdzenia niepodlepania wvkluczeniu na podstawie Rozdz. Vl ust. 1 Ę.ąleżv nrzedłoźvć:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał. Nr 2 do SIWZ,

2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do Ąestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o ust. 1 pkt 2 , wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,

3. 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

2|

3)

4|
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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 Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłoźenie na raĘ zalegĘch płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,

3. DokumenW po4miotów zagranicznvch:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzecrypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2. 3. 4. przedkłada dokument wystawiony w kraiu, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,

2l nie zalega z uiszczaniem podatkow, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne izdrowotne albo, że

uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrrymanie w catości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niź 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeliw kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej,

zastępuje się je dokumentami zawierająrym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione
do reprezentacji Wykonawcy, ńożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samonądu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do wlaściwych organów
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kĄu, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych lnformacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Vlll. lnne dokumenĘ- dokumenĘ niewymienione w rozdziale Vll:
1. w przvpadku wvkonawców wspólnie ubiegaiacych sie o udzielenie zamówienia:

1} każdy Wykonawca zobowiązany jest ztożyć oddzielnie dokument określony w Rozdz. Vll ust. 2 pkt
2,3i4.

2l warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji ekonomicznej i

finansowej, będą badane łącznie - dokumenĘ określone w Rozdz. Vll ust. 1 pkt 2, 3 i 4 powinien
złoĘć co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegająrych się o udzielenie zamówienia,

3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w Rozdz. Vll ust. 1 pkt 1

oraz oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu określone w Rozdz. Vll ust. 2 pkt 1 składa
petnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu bądź
kazdy z Wykonawców oddzielnie.

2. Jeżeli llWkonawca, wvkazuiac spełnianie warunków. o !ćórych mowa w Rgzdz. Vl ust.2 plrt 2-3, polega

na zasobach (wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych} innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia
araz, że stosunek lącząq Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobóW

w, s,zczegglnoś9i przedstawiaiac w Wm celu pisemne zobowiazanie Wch podmiotów do gddania do
dvspgzvcii Wvkonawcv nięzbednvch zą§qbów na ohres korzvstąnia z nich przv wvkonvwaniu zamówienia
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oraz dokgmentv doJvczące:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
ż| sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu

zamówienia;
3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
4' zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

Zobowiazanie do qdostępnięOia zasobów winno bvć sporządzone ząadnie z zasądami reprezentacii pgllmialu,
którv ta ki e zobow i aza n i e pode i m u ie.

3. Jeżeli Ullykonawca, wvlozuiac spelnianie warunku, o którvm mowa w Rozdz. Vl ust. 2 pkt 4, polega na

zasobach innych podmiotów na zasadach jak w ust. 2, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie
dysponowat zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia oraz, że stosunek lącząc-y Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisĘ
dostęp do ich zasobów, pr,zedkładaiap w tym celu dokumenW. o którvch mowa w Rozdz. Vll ust. 1 pkt 5
slwz, dotvczace wch podmiotów.

lx. WYMAGANIA DoTYcącE WADIUM
l(ażda oferta musi być zabepieczona wadium o wańości 1 00ą00 PLN /słownie: jeden tysiqc złotych/.
L Wadium może być wniesione w jednej lub kilku naĘpujących formach:

1) pieniądzu,
2| poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że

poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4| gwarancjach ubezpieczeniowych,
5} poręczeniach udzielanych przez podmioĘ o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 u§tawy z dnia 9

listopada 20O0 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158
zpóźn.zm.|.

2. Wadium wnoszone w formie pieniężnei należy wpłacić przelewem (tj. w formie bezgotówkowej) na

rachunek bankowy Zamawiającego o nr 85 1090 259t' OIX}O (m1 4124 1525, a dowód wpłaĘ wadium
należy dołączyć do oferty.

3. Wadium wnoszone w pozostaĘch formach należy złożyć wraz z ofertą w oryginale. Z treści gwarancji
(poręczenia} winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego
W terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoĘ wadium
w okolicznościach określonych w punkcie 11 niniejszego rozdziału.

4. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert.
5. lMrkonawca, którv nie wąieqie wadium zo$anie wvklucłonv z posteĘowania.

6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem \ńĄkonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 1],.

7. Wykonawcy, którego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia.

8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawry, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.

9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie ust. 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostata wybrana jako

najkorzystniejsza. Wlkonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku, jeżeli Wykonawca w określonym

terminie nie złożył wymaganych przez zamawiającego oświadczeń i dokumentów lub pełnomocnictq
albo który złożył wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokurnenty zawieĘące błędy lub który
złożył wadliwe pełnomocnictwa, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżąrych po jego

".",l -,
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stronie,
11, Zamawiający zatrzllmuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł wyma8ane8o zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy stało się niemożliwe zptc:'łczrtn leźących po stronie Wykonawcy.

x. WYMAGANIA zABEZPlEczENlA NAtEżvrEGo WYKoNAN|A UMoWY.
1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego ofeńa została wybrana jako najkorzystniejsza,

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto,
2. 7abezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następująrych formach:

pieniądzu,
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z Ęm, że

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
gwa ra ncjach bankowych,
gwa ra ncjach ubezpieczeniowych,

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w ań. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Ęencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158
zpóźn.zm.|.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej zostanie wniesione na

wskazany rachunek bankowy Zamawiającego lub potrącone z płatności częściowych (do wyboru przez
Wykonawcę).

4. Na wniosek Wykonawcy wadium wniesione w pieniądzu zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.

5. Zamawiająry zwróci 7a% Wtoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (na podstawie protokołu odbioru końcowego}.
Pozostałe 3a% zatrzymane zostanie na zabezpieczenie roszczeń z §ftułu rękojmi za wady zostanie
zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Xl. MIEJ§CE ORAZTERMIN SI&ADANIA OFERT:
1. oferte Ęależv złożvć w siedzibie Parafia Rzymskokatolicka pw. M.B, Częstochowskiej i Św. Kazimierza

Majewo Kościelne t, L6-t24 Sidra do dnia 20.02.2019r. do godz. tXr.45. Doręczenie oferty do innego
miejsca niż wskazane nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny.

xll. lNFoRMAcJA o sPosoBlE PoRozUMlEWANlA slĘ zAMAWlAJĄcEco z WYKoNAWCAMI oRAz
PRZEKAZYWANn ośWnDczEŃ IUB DoKuMENTóW:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacie

Zamawiaiacv przenda faksem lub droga elektroniqna $, po§taci dokumentu podpisanego przez osobe
uprawniona do reprezerrtowania Wvkona!łce. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują

oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na

żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- adres do korespondencji: Parafia Rzymskokatolicka pw. M.B, Częstochowskiej i Św. Kazirnierza
Majewo Kościelne 1, 16-124 §idra,
- adres poczty elektronicznej e-mail: mąiwp§e§bŁbei.p!

?. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ. Zamawiający,
udzieli wyjaśnień nie późJiei niż. na.2 dni przed upłvwem terminu składania ofert, pod warunkiem, że

zapytanie wpłynęto do Zamawiającego nie później niź do dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert tj, do dnia t2.a2.?079r, do godz. 10:00. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał §lWZ, bez ujawniania źródla zapytania i zamieści
na stronie internetowej: hltp:/ll,vuiw.ryąLe.,vc_*:ehj§jcl§i orat plgw$ąąłko,ł&urenqllj!q;ei.eqy.pl
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Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeżeli udzielenie odpowiedzi na pytania dot. treści
S|WZ będzie tego wymagało.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upĘwem terminu składania ofert, Zamawiający może
zmienić treść §lWZ. Dokonana zmiana zostanie niezwłocznie przekazana Wykonawcom, którym
przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie i:ttp;l/wyłrv,ryjęjgygśtqb&Ęid oraz
w,Ąą. b ą 4a t<pr:}urę L]qvj rya 5§ i,gę v, §l.

4. W przypadku, gdy zmiana treści S|WZ powodować będzie konieczność wprowadzenia zmian do oferty,
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

Xlll. OSOBY UPRAWN|ONE PRZEZ ZAMAWAJĄCEGO DO POROZUM|EWAN|A SlĘ Z WYKONAWCAMI:
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami (w godzinach
pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku od 9.00 do 14.30) są:

1) Ks. Piotr Karpiesiuk - Proboszcz

XlV. TERM|N ZW|ĄZAN|A OFERTĄ:
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 3O dni.
Bieg terminu związania ofeńą rozpoczyna się wraz z uphJwem terminu składania ofert.

xV. KRYTER|A l TRYB ocENY oFERn
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

1) zostaną złoźone praez Wykonawów nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego
postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

Z. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować Ędzie kryteria:
l kryterium,,ceny" o wadze 60%.
r kryterium,,okres gwarancji" owadze 4OTo

Oceny, dokonywać będą członkowie komisji. PunĘ zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego
miejsca po przecinku, a następnie zsumowane dla każdej z ofert, Za ofeńę najkorrystniejszą uznana
będzie oferta o najwyższej wartości przyznanych punktów.

3. Zasady oceny kryterium "Cełla"
W kryterium tym oferta z najniźszą ceną otrzymuje 60 punktów, każda następna oferta będzie
przeliczana propoĘonalnie w stosunku do ofeĄ z ceną najniższą wg wzoru:
p6={Cn:Co)x60
gdzie: Pc - ilość punktów za cenę (max. 60}

Cn - cena brutto najniższa wśród ońert - w zlotrych polskich
Co - cena brutto danego lĘkonawry, w złofych polskich

4. Ocena kfierium ,,Okre§ gwarancji"
Zamawiający wymaga zaoferowania na wykonane prace minimum S-letniej gwarancji. Wykonawcy ofe-
rujący wydłużenie okresu gwarancji ponad 5 lat uryskają za każde kolejne 6 miesięry gwarancji 10 punk-

tów, ale makymalnie 40 punktów (za 7-|etnią i dłuższą gwarancję).

5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferĘ najkorzystniejszej ze względu na to, że ofeĘ zdobyfu
taką samą ilość punktów - decydujące jest kfierium ceny. W przypadku zaś, Edy oferty charakteryzują
się taką samą ceną ofertową, Zamawiający wezwie Wykonawców, któny złożyli te oferty, do złożenia w
te rm i n ie okreś lo nym przez Zamawiającego ofeń dodatkowych.

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niź zaoferowane w
złożonych ofertach.

7. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złoźonej
oferty na każdym z etapów i/lub wezwać do uzupełnień. Wykonawry przysługuje prawo do
jednokrotnego złożenia wyjaśnień/uzupełnień w przedmiocie zapytania. W przypadku, gdy Oferent nie
złoży wyjaśnień/uzupełnień w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych oferta podlega odrzuceniu.

?Ł 1a
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8. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

xvl. zAl,trlADoMlENlAo WVBoRZE NAJKoRilsTNlE §zEl oFERTY.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złoLyli
oferty, o:
1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, i

uzasadnienie jej wyboru.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o której mowa

wyżej na stronie internetowej bttp:/lwww.ryaiev,lo,archiblai,oł oraz qąłlĄl,bąląk*nkur,enevjna§gi.gov,pi

oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

xvll. MĘDar ZAMAWAJĄCYM A WVKoNAWCĄ NlE BĘDĄ PRoWADZoNE RozLlczENlA W WALuTACH
oBcYcH.

xvlll. FoRMALNoŚcl, JAK|E PoW|NNY zo§TAĆ ooptttlloNE Po WYBoRZE oFERTY W CELU zAWARclA
uMowY W SPRAWE ZAMóWIENIA!
1. Zamawiająry udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom

przedstawionym w S|WZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
2. Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawców

ubiegających się wspólnie o zamówienie, których oferta została wybrana, umowy regulującej współpracę
podmiotów występujących wspólnie.

3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze.

4, Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może
wybrać ofe rtę naj korzystn iej szą spośród pozostałych nieod rzuco nych ofert.

UWAGA:
5. Zamawiający wymaga, aby WVkonaurca, którego oferta zostanie uznana za najkorrystnieixą

sporządził:
. ko§ztory§ o,fu*owy {który stanowić będzie załącznik nr 2 do umowy - zalącznika nr 5 do niniejszei

SIltlfZ| i przedlożył do akceptacii przed podpisaniem umowy, który będzie stanowił integralną część
umoury

r Harmonogram rzeczowo-finansowy (który stanowić Ędzie załącznik nr 3 do umowy - załącznika
nr 5 do niniejszej §lWZ} i przedłożył do akceptacii przed podpisaniem umowy, który będzie
stanowił integralną cręść umowy,

xlx. pRoJEKrUMoWY

L. Wykonawca, który przedstawi{ najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy
zgodnie zzałączanym projektem umowy - zał. Nr 5 do SIWZ.

?. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.

xx. NlE DoPUszczA slĘ sKtADANlA oFERT WAR|ANToWYCH l oFERT czĘŚcpwYcH

)ofl. zAMAWl§ĄcY NlE PRzEWlDuJE
1. zawarcia umowy ramowej,
2. aukcji elektronicznej,

"Ę
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l DlEcEZJA BlAŁosToCKA
RZYM§KOKATOLICKA PARAFIA
p.tD. M.,B. Czę stochaul ski.ej

i Śu. kazimierza
16-124 Sidra, tel. (85) 721-17-86

NlP:54§"128_54-96

3. zwrotu kosztów udziału W postępowaniu.

XXll. lnformacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających i/lub zmianach umowy
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy wyłącznie w przypadkach opisanych Załącznikiem
nr 5 - Wzór Umowy § 15, ZM|ANY UMOWY.

xxl ll. PosTANoWl EN|A KoŃcoWE
W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy

Kodeksu Cywilnego.

sPls zAŁAczNlKóW Do stwz:
1. Formularz oferty - załącznik nr 1 do S|WZ
2, Oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 2 do S|WZ

3. Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 3 do S|WZ
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 4 do SIWZ

5. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień - załącznik nr 4A do SIWZ

6. Projekt umowy - załącznik nr 5 do SłWZ
7, Tabeła równoważności- załącznik nr 6 do S|WZ

8. ProjekĘ Budowlane
- dostępne pod adresem

oraz

y:l"frEXj"H§q§
.,,,.K*..P i.at r, Ka.rpie sifu k

/dataipodpis/'l
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