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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Remont pokrycia dachu krytej pływalni w budynku
przy ul. Mianowskiego 2B we Wrocławiu
Nazwa Zamawiającego: Klub Sportowy „AZS Wrocław”
Akademickiego Związku Sportowego
REGON: 021192049
NIP: NIP 898-21-70-706
Adres: ul. Mianowskiego 2B, 51-605 Wrocław
Strona internetowa: www.gemhotel.pl
e-mail: obiektysportowe@hotelgem.com.pl
tel: 71 372 90 13
fax: 71 372 90 02

I. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone
ogłoszenie o zamówieniu
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczony art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 2164) oraz aktów wykonawczych do ustawy.
2. Miejsce publikacji ogłoszenia przetargu:
 Biuletynie Zamówień Publicznych
 strona internetowa: www.gemhotel.pl
 tablica ogłoszeń w siedzibie: Klub Sportowy „AZS Wrocław” Akademickiego
Związku Sportowego, 50-605 Wrocław ul. Mianowskiego 2B
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe obejmujące remont pokrycia dachu krytej
pływalni w budynku przy ul. Mianowskiego 2B we Wrocławiu.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachu wykonanego z papy
termozgrzewalnej na membranę PCW z obróbkami blacharskim, rynnami i rurami
spustowymi oraz naprawą istniejącej izolacji cieplnej stropodachu wraz z wykonaniem
podkładu pod membranę z płyt PIR mocowanych mechanicznie.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: specyfikacja techniczna załącznik nr
10 , przedmiar robót (formularz cenowy) załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń
określonych w dokumentacji i formularzu cenowym.
5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się jakikolwiek znak towarowy, patent
czy pochodzenie należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na
typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno/eksploatacyjno/
użytkowych nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu.
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6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że
oferowane przez niego materiały, urządzenia i roboty budowlane spełniają określone
wymagania przez Zamawiającego.
7. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu
określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku
Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno –
jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane
materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one
równoważne (pod rygorem odrzucenia oferty).
8. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (Klasyfikacja CPV)
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów
45312310-3 Ochrona odgromowa
45111300-1- Roboty rozbiórkowe
45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu
45260000-7 Roboty w zakresie pokryć i konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45261320-3 Wykonanie robót blacharskich

III. Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
IV. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
V. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
VI. Termin wykonania przedmiotu zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od 31.07.2017 r. do 22.09.2017
VII. Informacja o podwykonawcach
Wykonawca
może
powierzyć
wykonanie
części
zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom;
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub dokonać jej zmiany, jest
obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu
do zaakceptowania projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
1. Projekt umowy powinien określać w szczególności:
1) zakres robót powierzanych podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy,
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2) termin wykonania robót objętych umową – termin ten powinien gwarantować
realizację zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ,
3) kwotę wynagrodzenia - kwota za wykonanie powierzonej części zamówienia nie
powinna być wyższa od kwoty wynikającej z oferty wykonawcy za realizację tej
części zamówienia,
4) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy –
termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty
budowlanej z tym, że termin płatności wynagrodzenia powinien być ustalony w
taki sposób aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty przez Zamawiającego
wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
5) wysokość kar umownych – wysokość kar umownych nie może przewyższać kar
umownych określonych w istotnych postanowieniach umowy stanowiących
załącznik nr 7 do SIWZ,
2. Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z podwykonawcy. Jeżeli zmiana taka dotyczy
podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w
art.26 ust. 2b Ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, Wykonawca jest
zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.
3. Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do faktury przedkładanej Zamawiającemu
oświadczeń Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawców (wraz z kopiami
wszystkich dokumentów wymienionych w oświadczeniu) potwierdzonych przez
Wykonawcę o stanie rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcą (i odpowiednio
Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami) - załącznik nr 9 do SIWZ.
VIII. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego
zamówienia
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w
walucie polskiej.
IX. Opis warunków udziału w prowadzonym postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełnienia tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz spełniają warunki określone przepisami art. 22
ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2013 r. poz. 907) dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie
oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować
wykonaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech robót
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budowlanych.polegających na wykonaniu remontu dachu z membraną PCW, o
wartości brutto minimum 80 000,00 złotych każda.
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
 Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie
oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
 Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający
uzna posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia
na kwotę nie mniejszą niż 100 000 złotych (słownie: sto tysięcy zł).
5. W zakresie braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z uwagi na przesłanki wskazane
przepisem art. 24 ust. 1 – na podstawie danych informacji zawartych w dokumentach, o
których mowa w rozdziale X.
Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach
finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia wg.
wzoru z załączników nr 8 do SIWZ.
Zobowiązanie musi być złożone w oryginale z zachowaniem formy pisemnej lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę nazw podwykonawców, na których zasoby
wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art.26 ust. 2b, w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia
- nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach o których
mowa w rozdziale X i XI.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykażą
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się
za odrzuconą.
X. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy
W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy należy przedłożyć:
1.Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z treści art. 22 ust.1 ustawy – Prawo
zamówień publicznych – załącznik nr 3.
2.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, daty i miejsca wykonania oraz z
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – na załączniku nr 4. Za

_______________________________________________________________________________________
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Remont dachu krytej pływalni w budynku przy ul. Mianowskiego 2B we Wrocławiu
str. 5
Klub Sportowy „AZS Wrocław” Akademickiego Związku Sportowego_________________________________

najważniejsze roboty budowlane, dla których należy przedstawić dowody uznaje się roboty
niezbędne do wykazania spełniania warunku, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 2 SIWZ.
Dowodami o których mowa wyżej są poświadczenia a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń –
inne
dokumenty. Przez inne dokumenty należy rozumieć dokumenty potwierdzające należyte
wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe
ukończenie. W sytuacji gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty
budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania ww. dowodów.
3.Oryginał lub poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopia opłaconej
polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
W zakresie potwierdzenia niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 5,
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Odpis (zaświadczenie) musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy. Wykonawcy, którzy dokonali zmian w zakresie organów
zarządzających, które nie są uwidocznione w dokumencie rejestrowym, winni złożyć
dokumenty potwierdzające powołanie nowych osób w skład organu zarządzającego (np.
uchwała w sprawie powołania określonej osoby).
6. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu,
7. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu.
W zakresie potwierdzenia niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy,
należy przedłożyć:
8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 5a,
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Inne dokumenty:
9. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5 ustawy Pzp, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej załącznik nr 6
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184), złożyli odrębne oferty w tym samym
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył
obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania
lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie.
Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy,
który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają
zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przeszłości
oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub
zobowiązał się do ich naprawienia.
Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych
przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,
lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub
którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że
mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i
dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę
warunków
udziału
w
postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane
wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin
składania ofert.
XI. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale X pkt. 5 składa dokument
wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającego, że
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski.
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XII. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z
nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnienie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp Wykonawcy wykazują łącznie.
2. Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania.
3. Zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty
obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich
dokumentów.
4. Pełnomocnictwo musi zawierać zakres umocowania oraz winno być złożone w formie
oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.
6. Jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może
przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1.Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 2 500 zł (słownie:
dwa tysiące zł) na całość zamówienia.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a)
pieniądzu;
b)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym,
c)
gwarancjach bankowych;
d)
gwarancjach ubezpieczeniowych;
e)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2014, poz. 1804).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
Klub Sportowy „AZS Wrocław” Akademickiego Związku Sportowego
Nr konta 96 1090 2590 0000 0001 3470 6825
w terminie do dnia 21.07.2017. r. do godz. 11,00 (decyduje data wpływu środków na
rachunek zamawiającego). Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w
ofercie.
Wadium w pozostałych formach – oryginały – składa się w Klub Sportowy „AZS
Wrocław” Akademickiego Związku Sportowego w sekretariacie - ul. Mianowskiego 2B ,
51-605 Wrocław przed upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
4.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
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wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w
wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
7.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw,
listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

XIV. Termin związania ofertą
1.
2.

3.

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia
upływu terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się w wykonawcami.
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie pisma związane z postępowaniem, w tym
ewentualne zapytania oraz informacje o wniesieniu odwołania muszą być kierowane
wyłącznie na adres:
Klub sportowy „AZS Wrocław” Akademickiego Związku Sportowego
ul. Mianowskiego 2B 51-605 Wrocław, , e-mail obiektysportowe@hotelgem.com.pl
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2. Inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, co może spowodować
niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje korespondencję za pomocą faxu lub email’a – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.
W przypadku nie potwierdzenia przez Wykonawcę odbioru korespondencji w ciągu 2
dni, Zamawiający do celów dowodowych posłuży się prawidłowym raportem nadania
danych lub prawidłowego dokonania transferu danych.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert –
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert,
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom,
którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej www.gemhotel.pl
7. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wszystkich Wykonawców w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
8. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:
- sprawy procedury: Czesław Gruszecki tel.kom. 603 669 663
- sprawy techniczne: Andrzej Gągała tel.kom. 662 046 031
Godziny urzędowania: 1000 - 1400 w dni robocze
XVI. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Opakowanie i adresowanie oferty.
1) Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym:
Nadawca:
Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu
pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).
Adresat:

Klub Sportowy „AZS Wrocław”
Akademickiego Związku Sportowego
ul. Mianowskiego 2B 51-605 Wrocław
OFERTA NA: Remont pokrycia dachu krytej pływalni przy ul. Mianowskiego 2B
we Wrocławiu
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj 21.07.2017r. godz. 13,00

Uwaga Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające
z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych
w niniejszym punkcie.
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2. Podpisy.
Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i
zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi
ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności
gospodarczej,
2) osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.
3. Forma dokumentów i oświadczeń:
1) dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub
Pełnomocnika,
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w
przypadku innych podmiotów, na zasobach, których wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem
odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty,
3) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy
dołączyć tłumaczenie na język polski.
4. Tajemnica przedsiębiorstwa:
a) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), jeżeli
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być
one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
b) Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykazał/udowodnił, że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności gdy: - wykaże/oświadczy, że
informacje te nie zostały nigdzie upublicznione, - wykaże, że stanowią one wartość
techniczną lub/i technologiczną lub/i organizacyjną przedsiębiorstwa lub/i inne
informacje posiadają wartość gospodarczą, - wykaże jakie podjął działania w celu
zachowania ich poufności. Sam fakt włożenia do koperty i oznakowania „tajemnica
przedsiębiorstwa” nie wyczerpuje znamion wykazania działania zachowania ich
poufności.
c) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ –
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i umieszczone na końcu oferty (ostatnie strony
w ofercie lub osobno). W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie
będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym
Wykonawcom razem z protokołem postępowania.
d)
zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji
spowoduje ich.
5. Informacje pozostałe:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań
określonych w niniejszej SIWZ,
3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim i w formie pisemnej.
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6. Zmiana / wycofanie oferty:
1) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert
zmienić lub wycofać ofertę,
2) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty należy pisemnie powiadomić
Zamawiającego, przed upływem terminu,
3) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 16 pkt. 1 niniejszej
SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
7. Zwrot oferty
Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. Oferta zostanie
zwrócona po upływie terminu do wniesienia odwołania.
8. Złożona oferta powinna zawierać:
1) Wypełniony i podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy Formularz ofertowy na załączniku nr 1,
2) Formularz cenowy (przedmiar robót) na załączniku nr 2 – dokument ten nie będzie
podlegał ocenie przy sprawdzaniu oferty, będzie traktowany jako materiał pomocniczy
do rozliczeń w czasie trwania realizacji zamówienia.
3) Pełnomocnictwo:
a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
należy załączyć Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za
zgodność z oryginałem,
b) jeżeli
reprezentacja/reprezentant
Wykonawcy
działa
na
podstawie
pełnomocnictwa wystawionego przez Wykonawcę lub Notariusza winien je
przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Notariusza.
c) w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca Pełnomocnictwo musi ono
zawierać zakres umocowania.
4) Dokumenty i oświadczenia określone w rozdziałach X i XI SIWZ.
5) Każdy podmiot oferty wspólnej (konsorcjum/spółki cywilnej) zobowiązany jest
dołączyć dokumenty wymienione w rozdziale X pkt. 4, 5, 6 w przypadku
wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP
Wykonawca składa zamiast dokumentu określonego w rozdziale 10 pkt. 5, dokumenty
określone w rozdziale XI. Pozostałe dokumenty wymienione w rozdziale X
konieczne do spełnienia warunków udziału w postępowaniu będą ocenione łącznie.
6) Dokument stwierdzający dokonanie wpłaty wadium w formie kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania
firmy. Oryginał dokumentów (oprócz przelewów bankowych) należy złożyć w
Klub Sportowy „AZS Wrocław”
Akademickiego Związku Sportowego
ul. Mianowskiego 2B 51-605 Wrocław

XVII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.

Ofertę należy złożyć w Klub Sportowy „AZS Wrocław”
Akademickiego Związku Sportowego
ul. Mianowskiego 2B 51-605 Wrocław
w Sekretariacie w terminie do dnia
21.07.2017 r. do godz. 12,00
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2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3.
Otwarcie ofert odbędzie w budynku
Klub Sportowy „AZS Wrocław”
Akademickiego Związku Sportowego
ul. Mianowskiego 2B 51-605 Wrocław
dnia 21.07.2017 r. o godz. 13,00.
4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminów wykonania zamówienia, okres gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach.
7. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom,
którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
8. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego,
a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub
kurierską).
XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

2.
3.
4.
5.
6.

7.

1. Wykonawca określi cenę oferty netto z określeniem stawki VAT oraz cenę brutto
łącznie z podatkiem. Cenę należy podać w złotych polskich w zapisie liczbowym i
słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Podana cena oferty będzie stanowiła wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy.
Cena oferty brutto musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego objętego
przetargiem.
Podstawą wyliczenia ceny ryczałtowej jest przedmiar robót, szczegółowa specyfikacja
techniczna.
Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy do obliczenia ceny oferty.
W cenie oferty należy uwzględnić ewentualne rozbieżności w ilości robót pomiędzy
przedmiarem a specyfikacją techniczną, opisem przedmiotu zamówienia.
Koszt wykonania robót, których ilość została zaniżona w przedmiarze lub zostały w nim
pominięte, a występują w specyfikacjach technicznych, opisie przedmiotu zamówienia
stanowi ryzyko wykonawcy i będzie uznany za ujęty w cenie ryczałtowej oferty i tym
samym w wynagrodzeniu umownym. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz
sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia
ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.
Wykonawca dołącza do oferty formularz cenowy – załącznik nr 2.

XIX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Kryterium oceny ofert:
L.p. Nazwa kryterium
1 Cena – C
2

2 Gwarancja i rękojmia G

Waga
80%
20%

Sposób oceny
C = (C minimalna/C badana) x 80
punktów, przy czym 1% odpowiada 1 pkt
Ocenie podlega okres gwarancji i rękojmi
w skali 0,10,20 punkty, przy czym 1%
odpowiada 1 pkt.
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Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium gwarancja i rękojmia (G) Zamawiający zastosuje
następujące wyliczenie:
- za okres udzielenia gwarancji i rękojmi wynoszący co najmniej 3 pełne lata – 0 punkt,
- za okres udzielenia gwarancji i rękojmi wynoszący co najmniej 4 pełnych lat – 10 punktów,
- za okres udzielenia gwarancji i rękojmi wynoszący co najmniej 5 pełnych lat i więcej – 20
punktów.
Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 3 lata.
Punkty będą przyznawane za pełne lata np. za gwarancję i rękojmię zaoferowaną przez
Wykonawcę w wysokości 4 lat i 7 miesięcy – 10 punktów.
Ocena oferty oznaczona literą „W" stanowi sumę uzyskanych punktów w poszczególnych
kryteriach jej oceny.
W= C + G
Za najkorzystniejszą uważać się będzie ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ocena
w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego „Formularza
ofertowego” i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy.
XX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego
ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy i adresy Wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny
ofert i łączną punktację;
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne;
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być
zawarta.
2. Zgodnie z art. 23 ust 4 Ustawy, jeżeli wybrana została oferta wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych
podmiotów.
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie:
a) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą
elektroniczną;
b) nie krótszym niż 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów wskazanych powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
a) złożono tylko jedną ofertę,
b) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
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XXI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Na podstawie art. 147 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę,
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 7% ceny całkowitej podanej w ofercie.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w
art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Klub Sportowy „AZS Wrocław”
Akademickiego Związku Sportowego
ul. Mianowskiego 2B 51-605 Wrocław
nr konta 96 1090 2590 0000 0001 3470 6825z
podaniem tytułu wpłaty: zabezpieczenie należytego wykonania umowy na
Remont pokrycia dachu krytej pływalni w budynku
przy ul. Mianowskiego 2B we Wrocławiu
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w gwarancjach i poręczeniach nie
może zawierać żadnych warunków spełnienia przez Zamawiającego oraz ograniczeń
(wykluczeń z odpowiedzialności) oprócz przewidzianych ustawą Prawo zamówień
publicznych, nazewnictwo użyte w powyższych dokumentach ma odpowiadać brzmieniu w
ustawie.
8. Zwrot wniesionego zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
XXII. Istotne postanowienia dotyczące umowy
1. Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zostanie zawarta w terminie nie
krótszym niż wskazany w art. 94 ustawy.
2. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 7 do SIWZ.
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostanie przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni – jeżeli
zostanie przesłane w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu
związania ofertą z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy PZP.
4. Podpisanie umów nastąpi w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego
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XXIII. Inne informacje
Nie przewiduje się:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
3) aukcji elektronicznej
4) zamawiający nie wprowadza ograniczenia, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby
niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku

postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych
przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Prawo
zamówień publicznych, na które nie przysługuje odwołanie.
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych tj:
a) opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określić żądanie oraz wskazać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołanie.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie:
a) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę do jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą
elektroniczną;
b) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę do jego wniesienia–jeżeli zostały przesłane w inny sposób niż w pkt. 6, pkt. a).
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5 i 6 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
Wrocław, dnia 6.07.2017 r.
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Załączniki:
1. Załącznik nr 1 _ formularz ofertowy,
2. Załącznik nr 2_formularz cenowy,
3. Załącznik nr 3_ oświadczenie w trybie art.22 ust.1 PZP,
4. Załącznik nr 4_ wykaz robót,
5. Załącznik nr 5_oświadczenie oferenta art.24 ust.1,
6. Załącznik nr 5a_oświadczenie oferenta art.24 ust.5,
7. Załącznik nr 6_oświadczenie oferenta art.26 ust.2,
8. Załącznik nr 7_ wzór umowy,
9. Załącznik nr 8_ zobowiązanie podwykonawcy,
10. Załącznik nr 9_oświadczenie podwykonawcy,
11. Załącznik nr 10_ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
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