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I. UWAGI OGÓLNE
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 907 z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą”, oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty (Załącznik nr 1
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ) części zamówienia, których
wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.
Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38
ust. 3 ustawy.
Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią SIWZ pod rygorem ich odrzucenia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.
Wszystkie załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
stanowią jej integralną część.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków w budynku przy ul. Plac Kościeleckich 6 w Bydgoszczy w ramach
zadania „Adaptacja budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy”.
Prace obejmują:

2.

1) wykonanie przewodu drenażowego, wymiana istniejącego przewodu drenażowego oraz
odwodnienie wykopów;
2) wykonanie nawierzchni z kostki, ław krawężnikowych i krawężników oraz wykonanie
trawników dywanowych;
3) wykonanie oświetlenia parkowego, w tym rozbudowa rozdzielnicy;
4) wykonanie ogrodzenia w tym renowacja istniejącego i wykonanie nowego.
Przedmiot zamówienia składa się z dwóch CZĘŚCI:

CZĘŚĆ 1
Składa się z trzech zadań:

Zadanie 1: roboty budowlane polegające na wykonaniu przewodu drenażowego, wymianie
istniejącego przewodu drenażowego oraz odwodnienie wykopów Załącznik nr 2a oraz
Załączniki nr 10 i 14 do SIWZ).
Kody CPV:
45000000-7 – Roboty budowlane,
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45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę,
45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
45332000-3 – roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.
Zakres robót:
1) Montaż przewodu drenażowego (roboty ziemne i montażowe).
2) Wymiana istniejącego przewodu drenażowego (roboty ziemne i montażowe).
3) Odwodnienie wykopów.
Wykonanie pozostałych prac zgodnie z dokumentacją projektowo-wykonawczą, tj.: projektem
wykonawczym, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,
dotyczącą Zadania 1.
Zadanie 2: roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki, ław
krawężnikowych i krawężników oraz wykonaniu trawników dywanowych Załącznik nr 2b
oraz Załączniki nr 11, 11a, 11b i 15 do SIWZ.
Kody CPV:
45000000-7 – Roboty budowlane,
45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę,
45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
45233222-1 – Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania,
45112710-5 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.
Zakres robót:
1) Wykonanie robót przygotowawczych.
2) Wykonanie podbudowy (wykonanie warstwy mrozoochronnej i podbudowy z kruszywa).
3) Wykonanie nawierzchni z kostki i płyt oraz opaski żwirowej.
4) Wykonanie ławy krawężnikowej i krawężników.
5) Wykonanie trawników dywanowych.
Wykonanie pozostałych prac zgodnie z dokumentacją projektowo-wykonawczą, tj.: projektem
wykonawczym, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,
dotyczącą Zadania 2.
Zadanie 3: roboty budowlane polegające na wykonaniu oświetlenia parkowego Załączniki nr
2c oraz Załączniki nr 12 i 16 do SIWZ
Kody CPV:
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne,
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45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
45311000-1 – Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,
45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
45314300-4 – Instalowanie infrastruktury okablowania
45315700-5 – Instalowanie stacji rozdzielczych.
Zakres robót:
1) Rozbudowa rozdzielni TP1.
2) Wykonanie instalacji (położenie przewodów).
3) Wykonanie instalacji oświetlenia (montaż opraw).
4) Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego.
Wykonanie pozostałych prac zgodnie z dokumentacją projektowo-wykonawczą, tj.: projektem
wykonawczym, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,
dotyczącą Zadania 3.

CZĘŚĆ 2
Roboty budowlane polegające na wykonaniu wykonanie ogrodzenia w tym renowacja
istniejącego i wykonanie nowego Załączniki nr 2d oraz Załączniki nr 13, 13a, 13b, 13c i 17
do SIWZ.
Kody CPV:
45000000-7 – Roboty budowlane,
45100000-8 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,
45111000-8 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
45340000-2 – Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego,
45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne.
Zakres robót:
ETAP 1
1) Wykonanie robót rozbiórkowych ogrodzenia.
2) Wykonanie robót renowacyjnych ogrodzenia.
Wykonanie pozostałych prac zgodnie z dokumentacją projektowo-wykonawczą,
tj.: projektem wykonawczym, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania
i odbioru robót, dotyczącą CZĘŚCI 2, ETAP 1.
ETAP 2
1) Wykonanie robót rozbiórkowych ogrodzenia.
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2) Wykonanie nowego ogrodzenia na wzór istniejącego.
Wykonanie pozostałych prac zgodnie z dokumentacją

projektowo-wykonawczą,

tj.: projektem wykonawczym, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania
i odbioru robót, dotyczącą CZĘŚCI 2, ETAP 2.

3. Szczegółowy zakres robót określają:
1) przedmiary robót (Załączniki nr 2a– 2d do SIWZ),
2) projekty wykonawcze (Załączniki nr 10 – 13 do SIWZ),
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (Załączniki nr 14 - 17 do SIWZ).
4. Zamawiający zaleca, by Wykonawcy dokonali wizji lokalnej obiektu objętego przedmiotem
zamówienia. Obiekt można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z Zamawiającym (dane kontaktowe na str. 1 SIWZ).
5. UWAGA: z uwagi na fakt, że termin realizacji zamówienia jest bardzo krótki, Wykonawca
powinien przewidzieć pracę dwuzmianową, w tym również w soboty i dni wolne od pracy,
by dotrzymać terminu zakończenia robót.
6. Wykonawca wywiezie i zutylizuje odpady powstałe w toku wykonywania przedmiotu
zamówienia.
7. Wraz z zakończeniem prac Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:
1) dokumentację powykonawczą zawierającą dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, tj. dziennik budowy, protokoły
odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji prac;
z chwilą podpisania protokołu odbioru dokumentacji powykonawczej, na Zamawiającego
przechodzą majątkowe prawa autorskie do dokumentacji powykonawczej oraz własności
nośników, na których je utrwalono, w szczególności Zamawiający nabywa: wyłączne
prawo do korzystania z dokumentacji, prawo do swobodnego obrotu i rozporządzania
dokumentacją na wszystkich polach eksploatacji, prawo do wprowadzania do pamięci
komputera, utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji dowolną techniką,
2) dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia,
a w szczególności świadectwa jakości, świadectwa wykonanych prób, aprobaty
zgodności, atesty, certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty wymagane przez
obowiązujące prawo, w tym dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń,
3) oraz oświadczenie kierownika budowy:
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowę,
b) oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także
– w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.
Komplet wyżej wymienionych dokumentów należy dostarczyć do Zamawiającego
w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej.
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8. Jeżeli dokumentacja projektowo-wykonawcza wskazywałaby w odniesieniu do niektórych
materiałów i urządzeń, zwanych dalej „produktami”, znaki towarowe lub pochodzenie,
Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza składanie produktów równoważnych.
Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów wskazane w dokumentacji
projektowo-wykonawczej, określają minimalne parametry jakościowe oraz cechy użytkowe,
jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego,
i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.
Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający
rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach
internetowych producentów.
Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie
poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc
posługiwanie się nazwami producentów/dostawców/produktów ma wyłącznie charakter
przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie
konkretnego producenta, dostawcy lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty
równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie
parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych
parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, zgodnie z treścią art. 30
ust. 5 ustawy złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub
urządzenia.
Będą one podlegały ocenie autorów dokumentacji projektowo-wykonawczej, którzy
sporządzą stosowne opinie. Opinie te będą podstawą do podjęcia przez Zamawiającego
decyzji o akceptacji produktów równoważnych lub odrzuceniu oferty z powodu ich
„nierównoważności”.
Analogicznie do powyższego, jeżeli Zamawiający posługuje się opisując przedmiot
zamówienia, zgodnie z art. 30 ust. 2, za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych
i systemów odniesienia, dopuszcza również równoważność. Wskazane normy, aprobaty
i specyfikacje techniczne oraz systemy odniesienia mają charakter poglądowy i stanowią
wyłącznie wzorzec jakościowy.
III. PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie w zakresie robót budowlanych części zamówienia
Podwykonawcom.
2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w ofercie robót budowlanych, których
wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom - zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podwykonawców
działających na jego rzecz jak za własne działania lub zaniechania. Powierzenie
Podwykonawcom robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie
jakichkolwiek obowiązków przewidzianych niniejszą umową lub przepisami prawa. W razie
wykonywania przez Podwykonawcę części robót w sposób sprzeczny z wymaganiami
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Zamawiającego określonymi w umowie, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca usunie
wskazanego przez Zamawiającego Podwykonawcę z terenu budowy.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się (na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy), Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
warunki wymagane w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.
5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć
umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane lub w trakcie realizacji zamówienia
dokonać jej zmiany jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy
lub jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany
każdorazowo dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo
lub dokonanie jej zmiany treści zgodnej z projektem umowy lub zmiany do umowy.
6. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia przez Wykonawcę projektu umowy
z Podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie
umowy z Podwykonawcą.
7. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconych robót budowlanych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.
8. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, Wykonawca doręczy Zamawiającemu poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię tej umowy oraz wszystkich zmian tej umowy.
9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez
Zamawiającego.
10. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, nie podlega
obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 0,5 %
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego bez względu na przedmiot robót
budowlanych. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej
niż 50 000 zł.
IV. WSPÓLNY UDZIAŁ WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy), w tym
w formie konsorcjum:
1) muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika do:
a) reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia,
7
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b) albo reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 2
ustawy.
2) dołączyć do oferty, w oryginale albo w kopii poświadczonej notarialnie,
pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 2) niniejszego rozdziału;
3) dołączyć do oferty następujące dokumenty wskazane:
a) w rozdziale VI pkt 1, 2 i 3 niniejszej SIWZ przygotowane odrębnie w odniesieniu
do każdego z Wykonawców,
b) w rozdziale VI pkt 4 – 14 niniejszej SIWZ, które mogą być złożone łącznie przez
Wykonawców;
4) ponoszą solidarną odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
2. Pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika Wykonawców, wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego należy złożyć w oryginale lub w formie kopii poświadczonej notarialnie.
3. Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
powinna określać co najmniej:
1) podmioty składające ofertę,
2) cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa,
3) zasady reprezentacji i prowadzenia spraw,
4) oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się aby czas trwania umowy był nie
krótszy niż okres realizacji zamówienia).
4. Umowa konsorcjum nie może być umową przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem
zawieszającym.
5. Jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego,
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w terminie przez siebie wyznaczonym.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu
na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę Oświadczenia

8

Przetarg nieograniczony

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Załączniku nr 3
do SIWZ.
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie
wykonał:
a) w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, dla:
CZĘŚCI 1 – co najmniej jedną robotę budowlaną, z uwzględnieniem remontu
instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji oświetlenia zewnętrznego (parkowego,
ulicznego) i nawierzchni drogowych o łącznej wartości nie niższej niż 240.000,00 zł
brutto,
CZĘŚCI 2 – co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na remoncie
ogrodzenia o wartości nie niższej niż 100.000,00 zł brutto;
Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu
na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonej przez Wykonawcę dokumentacji
wskazanej w rozdziale VI pkt 10 SIWZ oraz Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3
do SIWZ.
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wśród osób,
które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia wskaże osoby pełniące funkcje
kierowników lub osób nadzorujących prace dla poszczególnych CZĘŚCI zamówienia,
posiadające odpowiednie uprawnienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania:
dla CZĘŚCI 1:
a) Kierownik budowy – 1 osoba, która posiada:
- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z późn. zm.)
lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego,
- co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy
b) Kierownik robót sanitarnych – 1 osoba, która posiada:
- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności Instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.
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578, z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót
sanitarnych.
c) Kierownik robót drogowych – 1 osoba, która posiada:
- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez
ograniczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
- co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy.
d) Kierownik robót elektrycznych – 1 osoba, która posiada:
-

-

-

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót
elektrycznych.

dla CZĘŚCI 2:
a) Kierownik budowy – 1 osoba, która posiada:
-

-

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z późn. zm.) lub
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego,
co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej
niż jednej funkcji z wymienionych powyżej.
Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu
na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę Formularza
oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, Oświadczenia stanowiącego Załącznik
nr 3 do SIWZ oraz Wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia
stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
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Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia. Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż:
dla CZĘŚCI 1 – 300.000,00 zł,
dla CZĘŚCI 2 – 100.000,00 zł.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego
może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie
opisanego przez Zamawiającego warunku.
Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu
na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonej przez Wykonawcę dokumentacji
wskazanej w rozdziale VI pkt 8 niniejszej SIWZ oraz Oświadczenia stanowiącego
Załącznik nr 3 do SIWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia, stosownie do art. 24 ustawy.
Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu
na zasadzie spełnia/nie spełnia, na postawie złożonego przez Wykonawcę Oświadczenia
stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.
3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia.
4. Jeżeli podmioty, wymienione w pkt 3 niniejszego rozdziału, będą brały udział w realizacji
części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych
podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do podmiotów, wymienionych w pkt 3
niniejszego rozdziału, dokumentów analogicznych do wymaganych przez Zamawiającego
od Wykonawcy.
5. Wykonawcy nie spełniający warunków określonych w SIWZ zostaną wykluczeni
z postępowania. Ofertę Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania uznaje się
za odrzuconą.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
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ofert, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wskazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 1 niniejszego rozdziału składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone:
1) przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio:
a) kraju miejsca zamieszkania osoby
b) lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
2) lub przed notariuszem.
Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
4. Dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców, wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, w tym konsorcjum, do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy
w sprawie zamówienia publicznego; pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub
5.

6.
7.
8.

w formie kopii poświadczonej notarialnie.
Upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego, jeżeli osoba reprezentująca nie została wskazana we właściwym rejestrze;
upoważnienie należy złożyć w oryginale lub w formie kopii poświadczonej notarialnie.
Oświadczenie (Załącznik nr 3 do SIWZ), że Wykonawca spełnia warunki zawarte w art. 22
ust. 1 ustawy.
Oświadczenie (Załącznik nr 4 do SIWZ), że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy.
Opłaconą polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia o wartości określonej w rozdziale V pkt 1.4)
niniejszej SIWZ.
9. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy,
na okres wykonania zamówienia, niezbędnych zasobów: wiedzy i doświadczenia, potencjału
technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych, jeżeli
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Wykonawca polega na zasobach tych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia,
w przypadkach opisanych w art. 26 ust. 2b ustawy.
10. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości określonej w rozdziale V, pkt 1.2) niniejszej SIWZ,
dat i miejsc wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót,
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór wykazu – dotyczy CZĘŚCI 1 i CZĘŚCI 2 zamówienia.
11. Informację o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ, zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy.
12. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia zgodnie z zapisami w
Rozdziale V, pkt 1.3) niniejszego SIWZ, Załącznik nr 7 do SIWZ.
13. Wykaz robót powierzonych Podwykonawcą, Załącznik nr 8 do SIWZ.
14. Poza dokumentami i oświadczeniami wymienionymi w rozdziale VI pkt. 1 - 11 SIWZ,
oferta musi zawierać Formularz oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) wraz z wypełnionymi
przedmiarami robót (Załączniki nr 2a – 2d do SIWZ), obejmującymi zestawienie
planowanych prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
15. Dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale należy złożyć na zasadach i w formie
określonej w rozdziale XII.
VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie realizowane dla wszystkich CZĘŚCI w terminie do dnia 15 grudnia 2015r.
VIII. JĘZYK POSTĘPOWANIA
Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
IX. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiającego oraz
Wykonawcy będą przekazywane faksem lub pocztą elektroniczną (e-mail) zgodnie
z zasadami określonymi w art. 27 ustawy.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca będzie przekazywał oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia lub inne informacje za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną (e-mail),
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
3. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ będą udzielane z zachowaniem zasad określonych w art. 38
ustawy.
4. Jeżeli zamawiający lub Wykonawca będzie przekazywał oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia, zapytania lub inne informacje za pomocą faksu lub drogą elektroniczną
(e-mail), każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
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5. Wszelką korespondencję Wykonawca może przekazywać na niżej podany faks, pocztę
elektroniczną (e-mail) lub adres pocztowy:
1) faks: 52 58 51 500,
2) e-mail: sekretariat@kpck.pl
3) Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury 85-033 Bydgoszcz, Pl. Kościeleckich 6
powołując się na nr sprawy: ZP-2/2015.
6. W przypadku prowadzenia przez Zamawiającego postępowania wyjaśniającego
na podstawie art. 87 ustawy, Wykonawcy są zobowiązani do złożenia wyjaśnień w formie
i o treści zgodnej z zapytaniem Zamawiającego w ramach postępowania wyjaśniającego.
7. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące SIWZ zostaną udzielone wszystkim Wykonawcom
bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej,
na której udostępniono SIWZ - http://bip.wokis.bydgoszcz.com/ oraz przekazane
Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ na ich wniosek.
X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium:
1) dla CZĘŚCI 1 w kwocie 5.000,00 zł brutto;
2) dla CZĘŚCI 2 w kwocie 3.000,00 zł brutto.
2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505
oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 240, poz. 1603, Nr 257, poz. 1726).
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy KujawskoPomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy:
Banku Pekao S.A. w Warszawie O/Bydgoszcz
Nr konta: 68 1240 3493 1111 0000 4305 7874
z dopiskiem „Wadium - numer sprawy: ZP-2/2015”.
4. Wadium wniesione w pieniądzu będzie wniesione skutecznie, jeżeli rachunek bankowy
zostanie uznany kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert.
5. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu nie może zawierać żadnych klauzuli
warunkujących zapłatę przez gwaranta należnej kwoty oraz musi być płatne niezwłocznie
po złożeniu żądania zapłaty.
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6. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje
wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
7. Wraz z ofertą należy złożyć stosowne dokumenty:
1) w przypadku wnoszenia wadium w formach innych niż w pieniądzu – w formie
oryginałów,
2) w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu - w formie kserokopii dowodu jego
wniesienia.
8. Zamawiający zatrzymuje wraz z odsetkami wadium wpłacone przez Wykonawcę, którego
oferta została wybrana, jeżeli:
1) Wykonawca odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie,
2) Wykonawca nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
9. Zamawiający zwraca, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy, wadium wszystkim
Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony i podpisany Formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik
nr 1 do SIWZ,
2) wypełnione i podpisane Przedmiary robót stanowiące Załączniki nr 2a – 2d do SIWZ,
3) wypełnione i podpisane: Oświadczenia (Załącznik nr 3 - 5 do SIWZ), Wykazy
(Załącznik nr 6 - 8 do SIWZ) oraz pozostałe dokumenty, których przedstawienia żąda
Zamawiający zgodnie z postanowieniami rozdziału VI niniejszej SIWZ.
2. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w SIWZ. Wzory załączników:
Formularz oferty, Oświadczenia i Wykazy, należy wypełnić według wskazówek
określonych w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych
wzorów załączników jakichkolwiek zmian. W przypadku złożenia przez Wykonawcę
wymaganych załączników według własnych wzorów ich treść musi być tożsama z treścią
zawartą we wzorach załączników do SIWZ.
3. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę na każdą CZĘŚĆ pod rygorem
odrzucenia.
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4. Dokumenty, o których mowa w SIWZ należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem wraz z napisem „za zgodność z oryginałem”
lub podobnym napisem o tym znaczeniu.
W przypadku dokumentów niepoświadczanych notarialnie poświadczenia muszą być
dokonane czytelnym podpisem lub z imienną pieczątką osoby uprawnionej, tj.:
1) wskazaną w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentowania Wykonawcy,
2) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego, jeżeli osoba reprezentująca nie została wskazana
we właściwym rejestrze
3) lub posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy
5.
6.
7.

8.

w sprawie zamówienia publicznego.
Oferta powinna być podpisana czytelnie lub z pieczątką imienną podpisującego, przez osobę
uprawnioną, o której mowa w pkt 4. niniejszego rozdziału.
Każda strona oferty musi być parafowana przez osobę uprawnioną, o której mowa w pkt 4.
niniejszego rozdziału.
Miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany we wpisanej przez
siebie treści, muszą być parafowane przez osobę uprawnioną, o której mowa w pkt 4.
niniejszego rozdziału.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub inną trwałą
i czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski.

9. Zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz ich spięcie w sposób uniemożliwiający
przypadkowe zdekompletowanie.
10. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu
będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.
11. Dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów,
nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
12. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca
zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania muszą być
oznaczone klauzulą „Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania, informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa” w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
Powyższy fragment oferty winien być załączony jako odrębny – niezłączony z ofertą
w sposób trwały.
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13. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego
(np. materiałów promocyjnych, reklamowych), powinny one stanowić odrębny element,
niezłączony z ofertą w sposób trwały.
14. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (zamkniętym opakowaniu). Na kopercie
(opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Wykonawcy i Zamawiającego oraz
następujące oznaczenie:
Oferta w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
numer sprawy: ZP-2/2015
„Nie otwierać przed 03.11.2015 r. godz. 10:30”
Ofertę należy złożyć w pokoju nr 111, I piętro.
15. W przypadku braku powyższych danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności
za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu braku tych danych, np. przypadkowe otwarcie
oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.
16. Wykonawca może zmieniać lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania
ofert. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu
składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmiany winno być opakowane tak jak oferta,
a koperta winna zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem „ZMIANA” lub
„WYCOFANIE”.
17. Oświadczenie o wycofaniu lub zmianie oferty powinno być podpisane przez osobę
uprawnioną, o której mowa w pkt 4. niniejszego rozdziału.
18. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (zamkniętym opakowaniu) w siedzibie
Zamawiającego: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury 85-033 Bydgoszcz,
Pl. Kościeleckich 6, pokój nr 111, I piętro nie później niż do dnia 03.11.2015 r.
do godz. 10:00.
W przypadku ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia
oferty do siedziby Zamawiającego.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury 85-033 Bydgoszcz, Pl. Kościeleckich 6, pokój
nr 110, I piętro w dniu 03.11.2015 r., o godz. 10:30.
3. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona przez Zamawiającego zgodnie
z art. 84 ust. 2 ustawy.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie poszczególnych CZĘŚCI zamówienia.
5. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy
Wykonawców oraz wartości złożonych przez nich ofert.
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XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca określi cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na załączonym do SIWZ
Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) w zapisie liczbowym i słownym.
2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
3. W cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w szczególności: zysk Wykonawcy,
wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem BIOZ”, wszelkie
upusty, podatki (naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania oferty),
koszty transportu, koszty telefoniczne, ubezpieczenia, a także pozostałe koszty wynikające z
postanowień SIWZ i projektu umowy, bez których realizacja przedmiotu zamówienia
nie byłaby możliwa.
4. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiający, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT)
w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty doliczy
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług (VAT), który miałby wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Cenę oferty należy obliczyć jako cenę brutto. Cena musi być podana w zaokrągleniu
do dwóch miejsc po przecinku, nie dopuszcza się możliwości zaoferowania ceny do 3
miejsc po przecinku. Cena winna być określona z zaokrągleniami zgodnie z zasadami
matematycznymi.
Nie dopuszcza się możliwości zaokrągleń poprzez odcięcie trzeciej cyfry czy też
niezaokrąglenie.
6. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała negocjacjom przez cały okres
realizacji zamówienia publicznego.
7. Rozliczenia w związku z realizowaniem zamówienia publicznego będą prowadzone
wyłącznie w złotych polskich.
XV. KRYTERIA OCENY I WYBÓR NAKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) Cena – maksymalnie 80 pkt,
2) Termin gwarancji – maksymalnie 20 pkt.
2. W odniesieniu do każdego Wykonawcy, który spełnił warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie następującego wzoru:
1) Liczba punktów (maksymalnie 80 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium
„Cena” zostanie obliczona według wzoru:

Cena najniższa
Pc = ------------------------------ x 80
Cena badanej oferty
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2) Liczba punktów (maksymalnie 20 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium
„Termin gwarancji” Pg =: 3 lata gwarancji – 0 pkt,
4 lata gwarancji – 10 pkt,
5 lata gwarancji – 20 pkt
Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna ofertę złożoną przez Wykonawcę, która
łącznie (w dwóch kryteriach) uzyska najwyższą liczbę punktów. Liczba punktów zostanie
ustalona według następującego wzoru:
Ps = Pc + Pg
gdzie:
Pc – to wartość punktowa za kryterium „Cena”
Pg – to wartość punktowa za kryterium „Termin gwarancji”
Ps – to suma wartości punktowych za dwa kryteria.

4.
5.
6.

Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy
okoliczności wskazane w art. 24 ustawy.
Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek
określonych w art. 89 ustawy.
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ustawy.

XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została uznana
za najkorzystniejszą zgodnie z kryteriami oceny ofert.
2. Zamawiający powiadomi niezwłocznie uczestników postępowania o jego wynikach zgodnie
z wymogami art. 92 ustawy. W powiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta
została wybrana, zostanie określony termin i miejsce zawarcia umowy.
3. Wykonawca, po otrzymaniu powiadomienia o wyborze jego oferty, niezwłocznie dostarczy
Zamawiającemu pozostałe dane niezbędne do zawarcia umowy, które nie zostały podane
w jego ofercie.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego będzie podlegało unieważnieniu.
5. Jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego,
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w terminie przez siebie wyznaczonym.
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6. Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie podpisana
umowa w trybie określonym w art. 94 ustawy, na warunkach określonych w Projekcie
umowy (Załącznik nr 9a i 9b do SIWZ).
XVII.
WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
ZABEZPIECZENIA
NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający będzie żądał od wybranego w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2%
wartości umowy dla CZĘŚCI 1.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej lub kilku
następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 240, poz. 1603, Nr 257, poz.
1726).
3. Zabezpieczenie należy wnieść przed zawarciem umowy.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy:
Banku Pekao S.A. w Warszawie O/Bydgoszcz
Nr konta: 68 1240 3493 1111 0000 4305 7874
z dopiskiem „Zabezpieczenie - numer sprawy: ZP-2/2015”.
5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie wniesione skutecznie, jeżeli rachunek
bankowy zostanie uznany kwotą zabezpieczenia przed zawarciem umowy.
6. Zabezpieczenie wnoszone w formach innych niż w pieniądzu nie może zawierać żadnych
klauzuli warunkujących zapłatę przez gwaranta należnej kwoty oraz musi być płatne
niezwłocznie po złożeniu żądania zapłaty.
7. Nie wniesienie zabezpieczenia lub wniesienie zabezpieczenia po terminie składania ofert
spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
8. Zabezpieczenie złożone w formach innych niż w pieniądzu musi zawierać zobowiązanie
gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej – na każde żądanie Zamawiającego,
do wysokości kwoty gwarantowanej lub poręczonej – wypłaty Zamawiającemu żądanej
kwoty w ramach pokrycia roszczeń z tytułu:
1) nie wykonania umowy,
2) nienależytego wykonania umowy,
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9. Na pisemny wniosek Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wadium wniesione
w pieniądzu Zamawiający zaliczy na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy
w następujący sposób:
1) 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia,
2) 30 % zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
XVIII. RĘKOJMIA I GWARANCJA
1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów
przedmiotu umowy wynosi 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego dla wszystkich
CZĘŚCI zamówienia.
2. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udziela Zamawiającemu minimum
3-letniej gwarancji jakości, licząc od daty odbioru końcowego na CZĘŚĆ 1 i 2 zamówienia.
3. Wykonawcy udzieli Zamawiającemu minimum 3-letniej gwarancji za wady fizyczne
każdego z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego
przedmiotu umowy z wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego
okresu gwarancji – według gwarancji producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu –
w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji.
XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI art. 179–198g ustawy.
XX. ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty;
Załącznik nr 2a – Przedmiar, drenaż;
Załącznik nr 2b – Przedmiar, droga;
Załącznik nr 2c – Przedmiar, oświetlenie parkowe;
Załącznik nr 2d – Przedmiar, ogrodzenie;
Załącznik nr 3 – Oświadczenie art. 22 ust. 1 ustawy;
Załącznik nr 4 – Oświadczenie art. 24 ustawy;
Załącznik nr 5 – Oświadczenie art. 26 ust. 2d ustawy;
Załącznik nr 6 – Wykaz zamówień;
Załącznik nr 7 – Wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia;
Załącznik nr 8 – Wykaz robót powierzonych Podwykonawcy;
Załącznik nr 9a – Projekt umowy, część 1;
Załącznik nr 9b – Projekt umowy, część 2;
Załącznik nr 10 – Projekt wykonawczy, drenaż;
Załącznik nr 11 – Projekt wykonawczy, droga;
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Załącznik nr 11a – Rysunek, droga, plan;
Załącznik nr 11b – Rysunek, droga, przekroje;
Załącznik nr 12 – Projekt wykonawczy, oświetlenie parkowe;
Załącznik nr 13 – Projekt wykonawczy, ogrodzenie;
Załącznik nr 13a – Rysunek, ogrodzenie, plan;
Załącznik nr 13b – Rysunek 1, ogrodzenie, projekt;
Załącznik nr 13c – Rysunek 2, ogrodzenie, projekt;
Załącznik nr 14 – Specyfikacja, drenaż;
Załącznik nr 15 – Specyfikacja, droga;
Załącznik nr 16 – Specyfikacja, oświetlenie parkowe;
Załącznik nr 17 – Specyfikacja, ogrodzenie.
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