ZP.1.2017
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
POSTĘPOWANIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5 225 000 EURO
I. ZAMAWIAJĄCY: Będzin Arena Sp. z o.o.
reprezentowana przez Prezesa Zarządu
42 - 500 Będzin ul. Krakowska 16
NIP: 6252461146 REGON: 367605530
Adres do korespondencji:
Będzin Arena Sp. z o.o.
42 - 500 Będzin ul. Krakowska 16
tel. 536 798 992
e-mail: przetargi@bedzinarena.pl
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nast. ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579; dalej:
Ustawa).
W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy Ustawy.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie w systemie „pod klucz” w modelu zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: „Zaprojektowanie i budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego wraz z
zagospodarowaniem terenu w Będzinie”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) sporządzenie Dokumentacji Projektowej,
b) wykonanie Prac Budowlanych,
- wraz z uzyskaniem oraz wykonaniem wszelkich decyzji, pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień, opinii,
warunków technicznych, innych aktów administracyjnych oraz rozstrzygnięć jak również wraz z
przygotowaniem i wykonaniem innych czynności niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia w systemie „pod klucz”, w tym w szczególności zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów,
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zgłoszenia rozbiórki (lub zezwolenia na rozbiórkę), pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie.
3. Dokumentacja Projektowa zostanie sporządzona w trzech fazach:
1) Faza Założeń Projektowych – obejmująca sporządzenie Założeń Projektowych;
2) Faza Dokumentacji Budowlanej – obejmująca:
a) sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej, na którą składają się :
- projekt budowlany wszystkich obiektów budowlanych dla wszystkich branż, zawierający komplet
opinii, uzgodnień, warunków i innych dokumentów, w stanie nadającym się do załączenia go do
wniosku o pozwolenie na budowę (Projekt Budowlany)
- informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
- dokumentacja dotycząca inwentaryzacji drzew,
b) uzyskanie ostatecznego i niezaskarżalnego przed sądami administracyjnymi pozwolenia na budowę;
3) Faza Dokumentacji Wykonawczej – obejmująca:
a) sporządzenie projektów wykonawczych wszystkich obiektów budowlanych dla wszystkich wymaganych branż, w zakresie niezbędnym do właściwej realizacji tych obiektów (Projekt Wykonawczy),
b) sporządzenie projektów aranżacji wnętrz dotyczących pomieszczeń i wyposażenia wymienionych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.
4. Na dokumentację dotyczącą inwentaryzacji drzew składa się:
- pisemna opinia dendrologiczna zawierająca co najmniej (1) określenie nazwy drzew i krzewów w
języku polskim i łacińskim; (2) pomiary dendrometryczne: (3) określenia stanu sanitarnego drzew i
krzewów; (4) uwagi i zalecenia dotyczące pielęgnacji, zalecenia wycinki lub przesadzenia; (5) zalecenia dotyczące zabezpieczenia drzew i krzewów na placu budowy (6) część graficzna przedstawiająca lokalizację drzew i krzewów w formie mapy, z zaznaczeniem drzew i krzewów, które mają
podlegać usunięciu,
- dokumentacja fotograficzna drzew i krzewów,
- ostateczne i niezaskarżalne przed sądami administracyjnymi zezwolenie na usunięcie drzew i
krzewów (jeżeli będzie wymagane).
5. Na wykonanie Prac Budowlanych składa się:
a) wykonanie robót rozbiórkowych dotychczasowych obiektów budowlanych (Roboty Rozbiórkowe),
b) wykonanie robót budowlanych mających za przedmiot budowę wielofunkcyjnego obiektu sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu (Roboty Budowlane) jak również sprawowanie nadzoru
autorskiego w toku realizacji Robót Budowlanych,
c) dostawa i montaż wyposażenia,
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d) sporządzenie dokumentacji powykonawczej,
e) uzyskanie bezwarunkowego, ostatecznego i niezaskarżalnego przed sądami administracyjnymi
pozwolenia na użytkowanie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Programie Funkcjonalno-Użytkowym
stanowiącym

załącznik nr 5 do SIWZ oraz w Suplemencie do Programu Funkcjonalno –

Użytkowego stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
Wykonawca przyjmując do wykonania ww. przedmiot umowy obowiązany jest wykonać go ze
szczególną starannością i dbałością o interesy Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi normami
i przepisami. Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.).
Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca wykonania przedmiotu umowy celem uzyskania
wszystkich

informacji

koniecznych

do

przygotowania

oferty

i

zawarcia

umowy.

Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki nie rozpoznania lub mylnego
rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca objętego przedmiotem umowy.
Zatrudnianie osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia:
W terminie 3 dni od dnia rozpoczęcia realizacji, odpowiednio, Robót Rozbiórkowych oraz Robót
Budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz pracowników, w
szczególności osób wykonujących prace fizyczne związane w wykonywaniem odpowiednio, Robót
Rozbiórkowych oraz Robót Budowlanych, niezależnie od tego, czy roboty te będzie wykonywał
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. Pracownicy fizyczni). Zamawiający
wymaga, aby wszystkie osoby ujęte w wykazie pracowników, o którym mowa powyżej były
zatrudnione w okresie realizacji odpowiednio, Robót Rozbiórkowych oraz Robót Budowlanych, na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks
pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm).
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1. Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Termin na przekazanie Zamawiającemu Założeń Projektowych - 5 tygodni od dnia zawarcia
umowy,
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2) Termin na przekazanie Zamawiającemu Projektu Budowlanego, wraz z informacjami
dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz dokumentacją dotyczącą
inwentaryzacji drzew - 3 miesiące od dnia zawarcia umowy,
3) Termin na uzyskanie wykonalnego pozwolenia na budowę - 5 miesięcy od dnia zawarcia
umowy,
4) Termin na przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu do eksploatacji - 13 miesięcy od
dnia zawarcia umowy.
2. Zamawiający i Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy uzgodnią
harmonogram rzeczowo-finansowy. Uzgodniony harmonogram będzie stanowić integralną część
umowy.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1.1. zdolności technicznej lub zawodowej:
1.1.1.Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:
jedną robotę budowlaną o minimalnej wartości brutto 18 000 000,00 zł wykonaną w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegającą na zaprojektowaniu oraz budowie lub przebudowie lub rozbudowie
lub modernizacji obiektu sportowego lub sportowo - rekreacyjnego, dla którego zostało uzyskane
ostateczne i bezwarunkowe pozwolenie na użytkowanie
lub
jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub
modernizacji obiektu sportowego lub sportowo – rekreacyjnego, dla którego zostało uzyskane
ostateczne i bezwarunkowe pozwolenie na użytkowanie oraz jedną robotę budowlaną o minimalnej
wartości brutto 18 000 000,00 zł polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub
modernizacji obiektu sportowego lub sportowo - rekreacyjnego, dla którego zostało uzyskane
ostateczne i bezwarunkowe pozwolenie na użytkowanie.
1.1.2. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie
dysponował):
a) osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1725 z późn. zm.) lub spełniającą warunki, o któ4

rych mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 290 z
późn. zm.), tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy
z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
(„świadczenie usług transgranicznych”); posiadającą minimum 5 letnie doświadczenie w projektowaniu oraz doświadczenie przy projektowaniu budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub modernizacji obiektu sportowego lub sportowo - rekreacyjnego, o wartości nie mniejszej niż
18.000.000,00 zł brutto, wymagana liczba osób na stanowisku: 1,
b) osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1725 z późn. zm.) lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 290
z późn. zm.), tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z
dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”); posiadającą minimum 5 letnie doświadczenie w projektowaniu,
wymagana liczba osób na stanowisku: 1,
c) osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie

z przepisami ustawy

z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j.
Dz. U. z 2016 poz. 1725 z późn. zm.) lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 290 z późn. zm.), tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”); posiadającą minimum 5 letnie doświadczenie w projektowaniu, wymagana liczba osób na
stanowisku: 1,
d) osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do projektowania bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcze5

śniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1725 z późn. zm.) lub spełniającą warunki, o których mowa
w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 290 z późn. zm.),
tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych
w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia
15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”); posiadającą minimum 5 letnie doświadczenie w projektowaniu, wymagana liczba osób na stanowisku: 1,
e) osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1725 z późn. zm.) lub spełniającą warunki, o których mowa
w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 290 z późn. zm.),
tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych
w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia
15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”); posiadającą minimum 5 letnie doświadczenie w projektowaniu, wymagana liczba osób na stanowisku: 1,
f) Kierownik Budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we
właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1725 z późn.
zm.) lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 290 z późn. zm.), tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi,
o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów
oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”); posiadającą minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik budowy lub zastępca lub inspektor nadzoru w realizacji budowy
oraz doświadczenie jako kierownik budowy lub zastępca w realizacji budowy lub przebudowy lub
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rozbudowy lub modernizacji obiektu sportowego lub sportowo - rekreacyjego o wartości nie mniejszej niż 18.000.000,00 zł brutto, wymagana liczba osób na stanowisku: 1,
g) Kierownik Robót Sanitarnych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r.

o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 poz.
1725 z późn. zm.) lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 290 z późn. zm.), tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą
wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”); dodatkowo osoba
wskazana do pełnienia funkcji winna posiadać min. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu pracami
budowlanymi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych. Wymagana liczba osób na stanowisku: 1,
h) Kierownik Robót Elektrycznych posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów
oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1725 z późn. zm.) lub spełniającą warunki, o
których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 poz.
290 z późn. zm.), tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z
dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”); dodatkowo osoba wskazana do pełnienia funkcji winna posiadać
min. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu pracami budowlanymi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych. Wymagana liczba osób na stanowisku: 1,
i) Kierownik Robót Drogowych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach
7

zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1725 z późn. zm.)
lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 290 z późn. zm.), tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których
mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”); dodatkowo osoba wskazana do pełnienia funkcji winna posiadać min. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu pracami budowlanymi w
zakresie posiadanych uprawnień budowlanych. Wymagana liczba osób na stanowisku: 1.
j) Kierownik Robót Telekomunikacyjnych posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia
15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z
2016 poz. 1725 z późn. zm.) lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 290 z późn. zm.), tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych
lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”); dodatkowo osoba wskazana do pełnienia funkcji winna posiadać min. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami telekomunikacyjnymi. Wymagana liczba osób na stanowisku: 1.
Zamawiający dopuszcza łączenie w/w specjalności, jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała więcej niż jedną z wymaganych przez Zamawiającego specjalności.
k) przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Kontraktu Wykonawcy), posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu kontraktami na roboty budowlane jako Kierownik Kontraktu (lub
równoważne stanowisko) lub Kierownik budowy oraz doświadczenie w reprezentowaniu wykonawcy względem zamawiającego podczas realizacji jednej inwestycji o wartości min.
18.000.000,00 zł brutto (Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia kilku inwestycji w celu
uzyskania wymaganej kwoty), wymagana liczba osób na stanowisku: 1.

UWAGA:
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1. Przez uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w niniejszej SIWZ rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla obiektu wymienionego powyżej przez inwestora lub przez inny podmiot w
imieniu inwestora.
2. Za obiekt sportowy Zamawiający uzna: halę sportową, halę wielofunkcyjną, salę gimnastyczną.
Za obiekt sportowo – rekreacyjny Zamawiający uzna basen pływacki, lodowisko, tor łyżwiarski.
3. W przypadku gdy zakres robót budowlanych określonych w punkcie 1.1.1. i 1.1.2. będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty, o których mowa powyżej.
1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
-Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 8.000.000,00 zł,
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną
nie mniejszą niż 20.000.000,00 zł za każde zdarzenie i ich sumę.
VI.PODSTAWY WYKLUCZENIA
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).
VII.WYKAZ

OŚWIADCZEŃ

LUB

DOKUMENTÓW,

POTWIERDZAJĄCYCH

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW
WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ
OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
1.W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz
spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 1.1. i 1.2.
części V SIWZ do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia, zgodne
ze wzorami stanowiącymi załączniki nr 2 i nr 3 do SIWZ (oświadczenie z art. 25a Ustawy).
Informacje zawarte w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1.1.W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11
Ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy), oświadczenie
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o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzieleniu zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty
o których mowa zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
1.2.Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, zostanie wezwany do przedłożenia następujących
oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):
1.2.1.Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
i/lub Wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego były wykonywane ww. zamówienia, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty.
Jeżeli kwoty w dokumentach określone są w walucie innej niż w złotych polskich,
Zamawiający dokona ich przeliczenia na polskie złote według Tabeli kursów średnich walut
obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wszczęcia postępowania.
1.2.2.Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
1.2.3. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
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1.2.4. Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
1.2.5.Dotyczy wszystkich warunków udziału w postępowaniu:
- dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, złożony w formie oryginału lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby.
1.2.6. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełnienia
przez oferowane nawierzchnie sportowe wymagań określonych przez Zamawiającego, zostanie
wezwany do przedłożenia następujących dokumentów:
1.2.6.1. Oświadczenie o spełnianiu przez oferowane dostawy wymagań określonych przez
Zamawiającego zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
1.2.6.2. Dokumenty dotyczące systemu podłogi sportowej:
1) Zgodność z normą EN 14 904
2) Klasyfikacja standard

zgodna z MFMA (Maple Flooring Manufacturers Association -

Stowarzyszenie Producentów Podłóg z Klonu Północnoamerykańskiego)
3) Raport z klasyfikacji ogniowej całego systemu podłogi – poziom min. CflS1
4) Dokument potwierdzający pełną zgodność systemu z normą EN 14904
5) FIBA – aktualny certyfikat Międzynarodowej Federacji Koszykówki poziom 1
6) IHF – aktualny certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej.
1.2.6.3. Dokumenty dotyczące wykładziny do piłki siatkowej:
1) Atest higieniczny
2) Certyfikat zgodności z EN 14904 potwierdzający amortyzację na poziomie P1
3) Certyfikat FIVB

/Międzynarodowy Związek Piłki Siatkowej/ –„Exclusive for all FIVB

Competitions”
1.2.6.4. Dokumenty dotyczące wykładziny do piłki ręcznej:
1) Atest higieniczny
2) Certyfikat zgodności z EN 14904 potwierdzający amortyzację na poziomie P1
3) Certyfikat IHF /Międzynarodowy Związek Piłki Ręcznej/
4) Certyfikat EHF /Europejski Związek Piłki Ręcznej/
2.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
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ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570).
3.W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty.
4.W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku
podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez
Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
5.W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się
w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych
przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta
z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
VIII.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY, W SYTUACJACH OKREŚLONYCH W ART. 10C–10E,
PRZEWIDUJE

INNY

SPOSÓB

POROZUMIEWANIA

SIĘ

NIŻ

PRZY

UŻYCIU

ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1.Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 3, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja
między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1113
z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) – adres e-mail: przetargi@bedzinarena.pl
2.Wszelką korespondencję Wykonawcy mają obowiązek kierować na adres Zamawiającego:
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Będzin Arena Sp. z o.o.
42 - 500 Będzin ul. Krakowska 16
3.W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2, ust. 3, ust. 3a ustawy,
oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić)
w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom
wynikającym ze stosownych przepisów.
4.Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5.Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej
www.bedzinarena.pl informacje dotyczące:
-kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
-firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
-ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
6.Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający
zamieści na stronie internetowej pod następującym adresem:
www.bedzinarena.pl
7.Zamawiający wyznacza następującą osobę do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach
dotyczących niniejszego postępowania: Urszula Zacharz.
IX.WADIUM
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 400 000,00 PLN (słownie: czterysta
tysięcy złotych).
2.Wadium może być wniesione w:
-pieniądzu,
-poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym,
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
-gwarancjach bankowych,
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-gwarancjach ubezpieczeniowych,
-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 2016 r.
poz. 359 z późn. zm.).
3.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta:
22 1050 1360 1000 0090 3127 5473 z dopiskiem Wadium na zadanie: „Zaprojektowanie
i budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu
w Będzinie”.
Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną
na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
5.Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu
bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot
przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami (np. umieszczony
w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów).
6.Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 10 a) i b) niniejszego rozdziału
SIWZ.
7.Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
9.Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium zgodnie z zapisem pkt 6 niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium
w terminie określonym przez Zamawiającego.
10.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami:
a)jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę, jako najkorzystniejszej,
b)jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
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- nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia
- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy.
11.Wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca, składając ofertę, jest związany złożoną ofertą począwszy od upływu terminu
składania ofert przez okres 30 dni.
XI.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1.Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym na druku lub według druku stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ.
2.Jeden Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
3.Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem
nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej
bezpiecznym podpisem elektronicznym.
4.Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
5.Cena oferty musi być podana w PLN.
6.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
7.Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu w każdym
miejscu dokonania zmiany.
8.Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) rozumie się
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Informacje
zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez Wykonawcę złożone
w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub zszyte oddzielnie
od pozostałych, jawnych elementów oferty.
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Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dot. zakazu udostępniania informacji
zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności
zastrzeżenia będzie ich ujawnienie.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert
lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
9.Dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika nie podlega opłacie skarbowej.
XII.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę w zamkniętym opakowaniu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Będzin Arena
Sp. z o.o. 42 - 500 Będzin ul. Krakowska 16 lub drogą korespondencyjną (liczy się data wpływu)
na adres:
Będzin Arena Sp. z o.o.
42 - 500 Będzin ul. Krakowska 16
Opakowanie oferty należy opisać w sposób umożliwiający korespondencję oraz opisać
nazwą zadania.
Termin składania ofert upływa dnia 16.01.2018 r. godz. 9:00.
Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie Wykonawcy.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Będzin Arena Sp. z o.o. 42 - 500 Będzin ul. Krakowska 16
w Biurze Zarządu w dniu: 16.01.2018 r. godz. 11:00.
1.Otwarcie ofert jest jawne.
2.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT).
3.Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę (firmę)
oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny
oferty, terminu wykonania zamówienia, oraz warunków płatności zawartych w ofercie.
4.W toku badania ofert Zamawiający sprawdzi, czy poszczególni Wykonawcy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania.
4.1.Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania, uznaje się za odrzuconą.
5.Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z Ustawą Prawo zamówień
publicznych lub sprzeczna (nie odpowiadająca) z treścią SIWZ, podlega odrzuceniu.
Wszystkie przesłanki, w przypadkach których Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia oferty,
zawarte są w art. 89 Ustawy.
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6.W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
7.Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 Ustawy, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.
8.W przypadku, gdy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, przetarg zostanie
unieważniony. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach, określonych w
Ustawie w art. 93 ust. 1.
9.Zamawiający

powiadomi

o

wyniku

przetargu

przesyłając

zawiadomienie

wszystkim

Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie informacji o wyborze oferty
najkorzystniejszej na stronie internetowej.
9.1.Zawiadomienie o wyniku przetargu przesyłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, będzie
zawierało informacje o:
-wyborze najkorzystniejszej oferty (nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano;
uzasadnienie jej wyboru; nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
10.Udostępnienie ofert odbywać się będzie wg poniższych zasad: Wykonawca winien złożyć
pisemny wniosek do Zamawiającego o udostępnienie wskazanej oferty / ofert; Zamawiający
niezwłocznie określi termin oraz miejsce udostępnienia.
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. W ryczałtowej cenie ofertowej należy
uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem Dokumentacji Projektowej, pełnieniem nadzoru autorskiego i realizacją Prac Budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania
wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników
mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie. Ryczałtowa cena ofertowa musi obejmować wszystkie roboty i
usługi jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania
do użytkowania przedmiotu zamówienia pn: „Zaprojektowanie i budowa wielofunkcyjnego
obiektu sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Będzinie”.
Ryczałtowa cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, w szczególności koszty:
-wypełnienia obowiązków wynikających z umowy i wszystkich innych zobowiązań i wymagań
związanych z prowadzeniem robót wyspecyfikowanych w zamówieniu,
-analiz laboratoryjnych, jeśli będą potrzebne oraz wszelkie koszty z tym związane,
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-dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów i urządzeń oraz wszelkie
koszty z tym związane,
-sprzętu Wykonawcy, wraz z jego dostarczeniem na teren budowy i utrzymaniem,
-zużycia mediów dla potrzeb wykonania robót,
-wszelkich robót tymczasowych oraz wszelkie koszty z tym związane oraz koszty ogólne Wykonawcy, zysk, podatki.
2. Ryczałtowa cena ofertowa powinna zawierać podatek VAT (cena brutto).
3. Ryczałtowa cena ofertowa musi być wyrażona liczbą w złotych polskich PLN.
4. W przypadku podmiotów zagranicznych składających ofertę w niniejszym postępowaniu, 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.
XIV.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT
Kryteria:
Cena - C- 60%
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – D- 40%

Sposób liczenia punktów przy dokonaniu oceny i wyborze najkorzystniejszej oferty:
Liczba punktów za cenę:
Cmin - cena minimalna spośród badanych ofert
Cb - cena badanej oferty
100 - stały współczynnik
( Cmin / Cb ) x 100 x 60% = ilość punktów za cenę badanej oferty
Liczba punktów za doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia:
W ramach tego kryterium punkty będą przyznawane w sposób następujący:
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a) jeśli osoba, o której mowa w części V punkt 1.1.2 lit. a) SIWZ będzie posiadać
doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta, przy wykonaniu dokumentacji projektowej
w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub modernizacji obiektu sportowego
lub sportowo – rekreacyjnego co najmniej dwóch obiektów o wartości nie mniejszej niż
18.000.000,00 zł brutto każdy obiekt, Zamawiający przyzna 20 pkt.
Zamawiający nie dopuszcza, aby osoba wskazana w celu uzyskania punktów w niniejszym
kryterium była inną osobą niż osoba, którą Wykonawca powinien dysponować w celu
wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w części V punkt
1.1.2 lit. a) SIWZ (osoba wskazana w formularzu ofertowym powinna być tą samą osobą, na
którą Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia ww. warunku oraz powinna
ona uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tzn. Zamawiający wymaga osobistego
wykonywania świadczenia przez tę osobę).
Doświadczenie projektanta ocenianie w tym kryterium to doświadczenie ponad to, które
wymagane jest do spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
W przypadku wskazania więcej niż jednej osoby Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt.
W przypadku, gdy opis doświadczenia będzie niejednoznaczny lub niepozwalający na jego
ocenę, Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za taki opis.
b) jeśli osoba, o której mowa w części V punkt 1.1.2 lit. f) SIWZ będzie posiadać
doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub zastępcy kierownika budowy w
realizacji robót budowlanych w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub
modernizacji obiektu sportowego lub sportowo - rekreacyjego na co najmniej dwóch
obiektach o wartości nie mniejszej niż 18.000.000,00 zł brutto każdy obiekt, Zamawiający
przyzna 20 pkt.
Zamawiający nie dopuszcza, aby osoba wskazana w celu uzyskania punktów w niniejszym
kryterium była inną osobą niż osoba, którą Wykonawca powinien dysponować w celu
wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w części V punkt
1.1.2 lit. f) SIWZ (osoba wskazana w formularzu ofertowym powinna być tą samą osobą, na
którą Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia ww. warunku oraz powinna
ona uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tzn. Zamawiający wymaga osobistego
wykonywania świadczenia przez tę osobę).
Doświadczenie ww. osoby ocenianie w tym kryterium to doświadczenie ponad to, które
wymagane jest do spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
W przypadku wskazania więcej niż jednej osoby Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt.
W przypadku gdy opis doświadczenia będzie niejednoznaczny lub niepozwalający na jego
ocenę Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za taki opis.
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Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów. O wyborze
oferty najkorzystniejszej wszyscy Wykonawcy zostaną niezwłocznie poinformowani.
NLP = C + D
NLP – najwyższa liczba punktów
C - liczba punktów obliczanych w kryterium: cena brutto oferty
D - liczba punktów uzyskanych w kryterium: doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1.Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do przedłożenia Zamawiającemu
kopii dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień wymaganych w SIWZ oraz kopie
dokumentu potwierdzającego przynależność do właściwej Izby dla osób, które wskazał do realizacji
zamówienia oraz dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
2.W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną przed podpisaniem umowy Wykonawcy
muszą dostarczyć umowę regulującą współpracę.
XVI.ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Do dnia podpisania umowy wybrany w wyniku przetargu Wykonawca jest zobowiązany
do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5% ceny
ofertowej.
Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy może być wniesione w:
-pieniądzu (winien przelać je) na konto:
22 1050 1360 1000 0090 3127 5473 z dopiskiem zabezpieczenie należytego wykonania umowy
na zadanie: „Zaprojektowanie i budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego wraz
z zagospodarowaniem terenu w Będzinie”.
- lub innej formie zgodnej z art. 148 ust.1 pkt. 2-5 i ust.2 Ustawy (w przypadku wniesienia
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zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej, poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej wymaga się przedłożenia stosownej umowy tj. dokumenty potwierdzające zawarcie
umowy np. dokument gwarancji ubezpieczeniowej czy też bankowej lub dokument umowy
w przypadku braku potwierdzenia zawarcia umowy gwarancyjnej lub dokument umowy
ustanowienia zastawu rejestrowego czy też umowa ustanowienia zastawu na papierach
wartościowych itp.).
Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca
je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183
Ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, na warunkach
będących istotnymi postanowieniami, a stanowiącymi wzór umowy – załącznik nr 7 do SIWZ.
2.Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa wyżej, jeżeli upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności
zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 Ustawy lub w następstwie jego wniesienia Izba
ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
3.Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór
umowy (załącznik nr 7).
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, podanych we wzorze umowy (załącznik nr 7).
Tam gdzie w opisie przedmiotu zamówienia, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) materiałów Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów
równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót oraz zapewnią uzyskanie
parametrów technicznych nie gorszych od założonych.
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XVIII.ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone przepisami Ustawy.
1.1.Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, środki ochrony prawnej przysługują również
organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony
prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
2. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują
przepisy działu VI Ustawy – Środki ochrony prawnej (art.179 – 198g Ustawy).
3. Informacje dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej:
3.1.Odwołanie

przysługuje

wyłącznie

od

niezgodnej

z

przepisami

ustawy

czynności

Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3.2.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3.3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3.4.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 SIWZ.
3.5. Odwołanie wnosi się:
3.5.1. w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w SIWZ, albo w terminie
10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8.
3.5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec treści SIWZ wnosi
się w terminie 5 dni od zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ
na stronie internetowej.
- odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3.5.1. i 3.5.2. wnosi się w terminie
5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
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3.6. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię
odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli
odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również
na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona
SIWZ, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
3.6.1.Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie
3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania wskazując stronę, do której przystępuje, interes
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia
doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy
wnoszącemu odwołanie.
3.7. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis.
Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego
uiszczenia dołącza się do odwołania.
XIX. OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składana ofert częściowych.
XX.MAKSYMALNA

LICZBA

WYKONAWCÓW,

Z

KTÓRYMI

ZAMAWIAJĄCY

ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ
Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu zawarcia umowy ramowej.
XXI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
XXII. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
XXIII. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ W WALUTACH
OBCYCH
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Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej.
XXIV. AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
XXV. DIALOG TECHNICZNY
Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego.
XXVII. INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU
Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa
Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem
zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 Ustawy).
XXVIII. INNE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ
WRAZ Z OFERTĄ
1.Wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku lub według
druku stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
UWAGA ! Na formularzu ofertowym należy ujawnić wszystkie podmioty składające ofertę
wspólną z zaznaczeniem np. konsorcjum.
2. Pełnomocnictwo w sytuacjach, w których uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z zapisu
we właściwym rejestrze lub ewidencji, w tym wynikające z art. 23 ust. 2 Ustawy.
Dokument wymieniony w części XXVIII pkt 2 może być przedstawiony w formie oryginału,
czytelnej kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Mocodawcę
lub notarialnie poświadczonej kopii.
XXIX. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA JEDNEJ OFERTY,
PRZEZ

DWA

LUB

WIĘCEJ

PODMIOTÓW

ORAZ

UCZESTNICTWA

PODWYKONAWCÓW
1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki
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cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika
z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2.Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo
– nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej
spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z umowy podmiotów składających
wspólnie ofertę albo z dokumentu pod taką samą nazwą.
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w art. 25a Ustawy ust. 1 pkt 1 Ustawy (pkt 1 .części VII SIWZ) składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw
wykluczenia (żaden z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu
z postępowania co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców
składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który
w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie).
4.Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego
z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
5.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako
pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.
6.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
7.Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi
wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu
podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy – jeśli jest znany. Należy w tym celu wypełnić
odpowiednio

formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy

Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać
w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt
niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi
tj. bez udziału podwykonawców.
8. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca,
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców
i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany
jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu
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pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
9. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia
je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
XXX.KORZYSTANIE

Z

ZASOBÓW

INNYCH

PODMIOTÓW

W

CELU

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów (dot. warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w części V
SIWZ), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca,
który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując
zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia – dokument ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć do oferty.
1.1. Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt 1 musi wynikać w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
2.Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zasoby pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22
Ustawy Pzp.
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3.W odniesieniu do warunków opisanych w części V SIWZ, Wykonawcy mogą polegać
na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi i/lub roboty
budowlane, do realizacji, których te zdolności są wymagane – wykonanie zamówienia
w charakterze podwykonawcy.
4.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna podmiotu,
o którym mowa powyżej nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia Zamawiający żąda,
aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego
wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub
sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału.
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w części V SIWZ, polega na zdolnościach innych podmiotów, na zasadach
określonych powyżej, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 25a ust. 1 Ustawy.
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza),
na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć dokumenty podmiotu, na zdolności
którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie
zdolności, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków.
XXXI.PROCEDURA SANACYJNA – SAMOOCZYSZCZENIE
1.Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20
Ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli
wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
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2.W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia
wraz z ofertą stosownego oświadczenia, a następnie zgodnie z art. 26 ust. 2 Ustawy do złożenia
dowodów.
3.Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w pkt 1.
XXXII.OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
2.Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji wpłynie do Zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim
przypadku częścią Specyfikacji. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie
internetowej www.bedzinarena.pl
4.Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia
treści SIWZ.
5.Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym adresem:
www.bedzinarena.pl
Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do treści SIWZ,
Zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym wyżej adresem internetowym.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdził w dniu 14.12.2017 r.
PREZES ZARZĄDU
Tomasz Niedziela
Załączniki:
1. Formularz ofertowy (zał. nr 1)
2. Oświadczenie (zał. nr 2)
3. Oświadczenie (zał. nr 3)
4. Oświadczenie (zał. nr 4)
5. Program Funkcjonalno – użytkowy (zał. nr 5)
6. Suplement do Programu Funkcjonalno – Użytkowego (zał. nr 6)
7. Wzór umowy (zał. nr 7)
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ZP.1.2017

Załącznik nr 1

….......................................................
pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy….................................................................................................................
Siedziba….....................................................................................................................................
Kod, miejscowość, ulica , województwo, powiat
…...................................................................................................................................................
tel./fax…............................................................ e-mail….............................................................
Regon. …..........................................................NIP…..................................................................
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Zaprojektowanie
i budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu
w Będzinie” oferuję wykonanie wyżej wymienionego zadania na warunkach określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę ryczałtową:
brutto.......................................... zł
Rodzaj Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności
gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 1829 z późn. zm.) jakim jest Wykonawca (zaznaczyć
właściwą opcję, w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić
dla każdego podmiotu osobno)
Mikroprzedsiębiorca
Mały przedsiębiorca
Średni przedsiębiorca
Inny niż mikro, mały i średni przedsiębiorca
Termin realizacji zamówienia: zgodnie ze SIWZ.
Warunki płatności zgodnie ze wzorem umowy.
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Niniejszym oświadczam, że:
- zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;
- zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuję go bez
zastrzeżeń;
- przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;
- jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu do składania
ofert.
Niżej podane części zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy (Wykonawca
wskazuje części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podaje
firmy podwykonawców):
- ……………………………………………………..…………………………………………………
Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na które należy zwrócić wadium (dotyczy wadium
wniesionego w pieniądzu)………………………………………………………………………..........
Kryteria pozacenowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia - doświadczenie osób
wyznaczonych do realizacji zamówienia:

Imię i Nazwisko

Kwalifikacje zawodowe
(nr, rodzaj i zakres
posiadanych uprawnień
budowlanych do
projektowania)

Podmiot, na rzecz
którego usługi zostały
wykonane

Tytuł/nazwa oraz wartość
brutto zadania
(szczegółowy opis usługi)

Imię i Nazwisko

Kwalifikacje zawodowe
(nr, rodzaj i zakres
posiadanych uprawnień
budowlanych do kierowania
robotami budowlanymi)

Podmiot, na rzecz
którego roboty
budowlane zostały
wykonane

Tytuł/nazwa oraz wartość
brutto zadania
(szczegółowy opis roboty
budowlanej)

.....................................................
podpis i pieczęć Wykonawcy
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ZP.1.2017

Załącznik nr 2

Nazwa Wykonawcy.....................................................................................................................
Siedziba.......................................................................................................................................
Kod, miejscowość, ulica , województwo, powiat
.......................................................................................................................................................

oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zaprojektowanie i budowa
wielofunkcyjnego obiektu sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu

w Będzinie”

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22
ustawy Pzp.
…………….………………….., dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze
(procedura sanacyjna - samooczyszczenie)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………….……………………, dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu,

tj.:

………………………………………………………….………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 12-22 ustawy Pzp,
…………….………………….., dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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Nazwa Wykonawcy.....................................................................................................................
Siedziba........................................................................................................................................
Kod, miejscowość, ulica , województwo, powiat
.......................................................................................................................................................

oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zaprojektowanie i budowa
wielofunkcyjnego obiektu sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu

w Będzinie”

oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w części V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
…………….………………….., dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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INFORMACJA

W

ZWIĄZKU

Z

POLEGANIEM

NA

ZASOBACH

INNYCH

PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w
Warunków

Zamówienia,

polegam

na

zasobach

części V Specyfikacji Istotnych
następującego/ych

podmiotu/ów:

…………….............................
…………………………………………………………………………………………………………
…….………...…………………………….., w następującym zakresie................................................
…………………………………………………………………………………………………………
………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……………………, dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

34

ZP.1.2017

Załącznik nr 4

Nazwa Wykonawcy.....................................................................................................................
Siedziba........................................................................................................................................
Kod, miejscowość, ulica , województwo, powiat
.......................................................................................................................................................

oświadczenie dotyczące spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez
Zamawiającego
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zaprojektowanie i budowa
wielofunkcyjnego obiektu sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu

w Będzinie”

oświadczam, co następuje:
Oświadczam, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
…………….………………….., dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

35

