Numer sprawy: PZ/EM/2019/007

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

”Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i
wykonawczego budynku przy ul. Kaliskiej 2 na potrzeby hotelu
trzygwiazdkowego w Pleszewie ”

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta
odpowiada zasadom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) i spełnia wymagania
określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Miejsce Publikacji:
1.Biuletyn Zamówień Publicznych
2.Strona internetowa zamawiającego http://basen-pleszew.pl/bip
3.Siedziba Zamawiającego: Sport Pleszew sp. z o.o. , ul. Sportowa 4, 63 – 300
Pleszew , tablica ogłoszeń
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1. Nazwa i adres Zamawiającego.
SPORT PLESZEW SPÓŁKA Z O.O. , UL. SPORTOWA 4, 63-300 PLESZEW,
reprezentowana przez Prezesa Zarządu Eugeniusza Małeckiego,
tel. (0-62) 742 12 93.
NIP: 608-008-78-44
e-mail: sport@pleszew.pl
godz. otwarcia: poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00
2. Tryb udzielenia zamówienia.
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
ze zm.), zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą PZP” a także wydanych na podstawie niniejszej
ustawy rozporządzeń, a w szczególności:
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.
U. poz. 1126 ze zm.) – zwanego dalej „Rozporządzeniem”;
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego
kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U. poz. 2477);
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywani
ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2479).
2) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy.
3) Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego : art.10 ust.1 oraz 39 – 46
ustawy.
4) W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
5) Przedmiotem zamówienia są usługi. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
6) Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na
stronie internetowej Zamawiającego.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej z decyzją właściwego organu o udzielenie pozwolenia na
budowę budynku hotelowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (w tym między
innymi niezbędne instalacje, przyłącza) i zagospodarowaniem terenu, oraz decyzji
pozwolenia na rozbiórkę budynków istniejących w miejscu nowego budynku dla zadania
inwestycyjnego pn.: ”Budowa budynku przy ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie na potrzeby hotelu
trzygwiazdkowego ”.
2) Dokumentacja winna spełniać wszelkie wymogi określone dla hotelu trzygwiazdkowego w
rozumieniu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19sierpnia 2004 r. w sprawie
obiektów hotelarskich i innych obiektów , w których są świadczone usługi hotelarskie
( Dz.U. z 2004r. nr 188, poz. 1945 ze zm.)
3)Podstawą opracowania przedmiotu zamówienia jest koncepcja funkcjonalno-użytkowa
stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ, natomiast szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia
opisany został w załączniku nr 10 do SIWZ.
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4) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
5) Nazwa i kod CPV – Wspólnego Słownika Zamówień:
71 2200 00-6 Usługi projektowania architektonicznego,
71 2210 00-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych,
71 3200 00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
6) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
7) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
W zakresie elementów określonych lub podobnych w przedmiocie zamówienia, dotyczących
opracowań projektowych o wartości do 30 % wartości zamówienia podstawowego.
W szczególności w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia
podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na
powtórzeniu usług podobnych do objętych zamówieniem podstawowym i z nim zgodnych,
związanych na przykład z okolicznościami, o których mowa w § 11 ust. 3 pkt 7-9 załącznika
nr 8 do SIWZ lub z koniecznością zwiększenia zakresu prac projektowych lub z
koniecznością wprowadzenia zmian projektu wynikających ze zmian koncepcji
wykorzystania budynku.
W takim przypadku strony zawrą nową umowę zamówienia publicznego na zasadach
określonych w załączniku nr 8 do SIWZ. dostosowanym do aktualnej sytuacji.
8)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Termin wykonania zamówienia.
1)Wymagane terminy realizacji zamówienia:
a) 30 września 2019r. – w zakresie objętym decyzją właściwego organu o udzieleniu
pozwolenia na rozbiórkę budynków istniejących w miejscu nowego budynku dla
zadania inwestycyjnego pn.: ”Budowa budynku przy ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie na
potrzeby hotelu trzygwiazdkowego ”.
b) 31 grudnia 2019r. – w zakresie objętym decyzją właściwego organu o udzielenie
pozwolenia na budowę budynku przy ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie na potrzeby hotelu
trzygwiazdkowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (w tym między innymi
niezbędne instalacje, przyłącza) i zagospodarowaniem terenu.
c) Za datę realizacji zamówienia uznaje się datę dostarczenia do Zamawiającego
kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej opisanej w załączniku nr 10 wraz
z decyzjami o udzielenie pozwolenia na budowę i rozbiórkę określonymi w ppkcie a) i
b).
d) Na wykonaną usługę Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi zgodnie z zapisami
zawartymi we wzorze umowy(załącznik nr 8 ).
5. Podwykonawcy.
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm
3

podwykonawców (należy zastosować druk „Informacja o podwykonawcach” stanowiący
załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji).
3) W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona ww. wskazania Zamawiający uzna, iż cały
zakres zamówienia określony w SIWZ Wykonawca będzie wykonywał osobiście bez
pomocy podwykonawców.
4) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
5) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia.
6) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający
żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane,
podał nazwy albo imiona i nazwiska, posiadane uprawnienia budowlane oraz dane
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację
zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o
których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza
powierzyć realizację części zamówienia.
6. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności wykonawcy, którzy wykażą, że:
a) posiadają doświadczenie zawodowe, tj. którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona
przez okres krótszy niż 3 lat) w sposób należyty wykonali co najmniej 1 zamówienia
polegające na wykonaniu projektu budowlano – wykonawczego z branżami infrastruktury
technicznej polegającego na budowie lub przebudowie minimum 1 budynku hotelowego o
kubaturze minimum 5.000 m3 ,
b) posiadają doświadczenie zawodowe, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez
okres krótszy niż 3 lat) wykorzystano sporządzoną przez wykonawcę dokumentację
projektową (z branżami infrastruktury technicznej), w taki sposób, że na jej podstawie
wykonano roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy minimum 1 budynku
hotelowego o kubaturze minimum 5.000 m3(każdy);
c) dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj. osobami które posiadają
uprawnienia do projektowania w nw. specjalnościach i są członkami właściwej izby
samorządu zawodowego tj.:
- projektant posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inne uprawnienia
umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonywania których w
aktualnym stanie prawnym uprawniają do projektowania w tej samej specjalności oraz
minimum 5-cioletnie doświadczenie zawodowe (liczone od uzyskania uprawnień) w
zakresie specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- projektant posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające
wykonanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie
prawnym uprawniają do projektowania w tej samej specjalności oraz minimum
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5- cioletnie doświadczenie zawodowe (liczone od uzyskania uprawnień) w zakresie
specjalności architektonicznej,
- projektant posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie
tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym
uprawniają do projektowania w tej samej specjalności oraz minimum 5- cioletnie
doświadczenie zawodowe(liczone od uzyskania uprawnień) w projektowaniu w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające
wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie
prawnym uprawniają do projektowania w tej samej specjalności oraz minimum 5cioletnie doświadczenie zawodowe (liczone od uzyskania uprawnień) w projektowaniu
w zakresie branży sanitarnej.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) każdy z nich oddzielnie musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie
posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej (jeżeli
dotyczy);
2) łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji
ekonomicznej , finansowej oraz zdolności technicznej i zawodowej.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie spełnienia
/ nie spełnienia, w oparciu o złożone przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty.
4. Niespełnienie przez Wykonawcę choćby jednego z warunków opisanych powyżej skutkować
będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
5. Korzystanie przez wykonawcę z zasobów innych podmiotów na podstawie art. 22a ustawy PZP:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy
PZP.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w ust. 1 art. 22a ustawy PZP, nie potwierdzają spełnienia przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
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b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa w ust. 1 art. 22a ustawy PZP.
6. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.
7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku,
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców,
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa ustawy PZP, w pierwszej kolejności
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli
wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający zbada, czy
wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7. Podstawy wykluczenia z postępowania.
1) Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy PZP, wykluczy z postępowania o
udzielenie zamówienia:
a) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.)
lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.),
b) Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co
podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania
lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata
od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia,
c) Wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie
wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub
umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP,
co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, jeżeli nie upłynęły 3
lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia,
d) Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1
pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
2) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub
ust. 5 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
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wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie
upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega
wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające.
3) Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
4) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia wykonawca złoży wymagane przez zamawiającego oświadczenia oraz dokumenty.
2) Wraz z ofertą wykonawca złoży w formie pisemnej aktualne na dzień składania ofert
„Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” oraz „Oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia”.
3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt. 2, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
5) Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
do wykluczenia.
6) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży:
a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane
(załącznik nr 5) oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane;
b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do realizacji zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi
osobami – załącznik nr 6 do SIWZ.
7) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP (wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ), w przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
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postępowaniu. Oświadczenie to wykonawca przekazuje zamawiającemu w terminie 3 dni od
zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy PZP (informacja z otwarcia ofert).
8) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
9) Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji
polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, składane są w oryginale.
Dokumenty, inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio
Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
10) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli
zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty
nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
11) Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych przez Zamawiającego oświadczenia, o którym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z
postępowania, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, lub
jeżeli oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
12) Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
13) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli Zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
14) Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując
ich wartość bez kwoty podatku. Stosowne oświadczenie o braku powstania obowiązku
podatkowego, o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy PZP wykonawca składa na druku oferty.
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8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
1) W niniejszym postępowaniu komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami będzie
odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail: sport@pleszew.pl ).
2) Zamawiający dopuszcza również komunikację za pośrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188),
osobiście, za pośrednictwem posłańca i faksu.
3) W przypadku składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną, czyli w formie dokumentu elektronicznego, wykonawca:
a) powinien stosować następujące formaty plików: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .xls, .xlsx,
.zip, .jpg;
b) przesyła dokument elektroniczny na adres poczty elektronicznej sport@pleszew.pl
z
zastrzeżeniem, że wielkość przesłanej wiadomości oraz załączonych plików nie może
przekraczać 20MB;
c) dzieli załączniki o rozmiarze powyżej 20MB na mniejsze pliki, na przykład przy pomocy
programu do kompresji danych, i przesyła je w odpowiedniej liczbie wiadomości poczty
elektronicznej lub ustala z Zamawiającym inny sposób udostępnienia plików, np. przy pomocy
serwera typu „file sharing”;
d) ustala właściwy czas wysłania i odebrania wiadomości w oparciu o standard czasu
publikowany na stronie www.gum.gov.pl;
e) dokument elektroniczny zawierający odwołanie winien być zapisany w formacie
umożliwiającym Zamawiającemu jego udostępnienie w sposób niedyskryminujący dla osób
słabowidzących i niewidomych, w szczególności nie może być zapisany jako obraz lub
fotografia w formacie .pdf lub .jpg.;
f) może wykorzystać dowolne narzędzie do konwersji plików tekstowych do formatu .pdf, na
przykład funkcję „Microsoft Print to PDF” wbudowaną w system operacyjny Windows 10.
4) Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania
każdego oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji przekazanej faksem lub drogą
elektroniczną.
5) Zamawiający na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego korespondencji.
6) Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami :
a) w sprawach merytorycznych i proceduralnych: Eugeniusz Małecki – Prezes Zarządu Sport
Pleszew sp. z o.o. , ul. Sportowa 4, 302, tel. (62) 742 12 93, sport@pleszew.pl .
10. Wymagania dotyczące wadium.
1) Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w
wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
2) Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust.
ustawy:
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. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2018 r., poz. 110 ze zm.).
3) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4) Wadium musi obejmować okres związania ofertą.
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5) Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek Sport Pleszew sp. z o.o. w Banku
Spółdzielczym w Pleszewie – nr rachunku 73 8407 0003 0018 6502 2000 0001 .
UWAGA! Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający
będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy kwota wadium znajdzie się na koncie
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w
siedzibie Zamawiającego (Sport Pleszew sp. z o.o., ul. Sportowa 4, 63 – 300 Pleszew) lub
dołączyć do oferty.
7) Nie wniesienie wadium w terminie spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art.
89 ust. 1 pkt 7b) ustawy PZP.
8) Zamawiający zwróci wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy.
9) Zamawiający zatrzymuje wadium w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.
11. Termin związania ofertą.
1)Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2)Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
UWAGA ! Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy PZP jeżeli koniec terminu do wykonania czynności
przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu
lub dniach wolnych od pracy.
12. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej
niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje ich odrzucenie.
2) Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Oferta musi być napisana
czytelnie, na maszynie do pisania, komputerowo lub inną trwałą techniką (bez użycia np.
ołówka). Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
3) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą
być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
5) Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią załączniki do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku, gdy informacje wskazane w
formularzu nie dotyczą Wykonawcy należy wpisać „nie dotyczy” w odpowiednią rubrykę
formularza.
6) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie
prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane
pieczątkami imiennymi.
7) Wszelkie zmiany w treści oferty i załączonych do niej dokumentach (poprawki, przekreślenia,
dopiski) muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do podpisywania oferty. W
przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
8) Forma dokumentów - Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu, dotyczące wykonawcy
i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu pierwszym, składane są
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
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9) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy,
gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
10) Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być
załączone pełnomocnictwo określające zakres upoważnienia i podpisane przez osoby
reprezentujące osobę prawną lub fizyczną; pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w
formie oryginału albo kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem.
11) Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były trwale połączone w sposób uniemożliwiający
wysunięcie się którejkolwiek kartki i ponumerowane kolejno.
12) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, w odniesieniu do których Wykonawca pragnie zastrzec, że nie mogą
być one udostępniane, powinny być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa – nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
UWAGA! Wykonawca musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
13) Oferta musi zawierać:
a) formularz ofertowy, zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
specyfikacji;
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór dokumentu stanowi
załącznik nr 2 do SIWZ);
c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 3 do
SIWZ);
d) informację o podwykonawcach (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ) – w
przypadku nie korzystania z podwykonawców wpisać „NIE DOTYCZY”;
e) kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium (oryginał ewentualnej gwarancji
bankowej, ubezpieczeniowej lub poręczenia nie powinien być trwale połączony z ofertą);
f) pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie
takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy.
14) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem swojej oferty.
Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być pociągnięty do
odpowiedzialności z tytułu tych kosztów, niezależnie od przebiegu czy wyniku procedury
przetargowej. Jedynie w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty
niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa
w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
15) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym, zamkniętym opakowaniu. Opakowanie należy
opisać następująco:
Oferta na przetarg nr PZ/EM2019/007

”Budowa budynku hotelowego ul. Kaliska 2 w Pleszewie - dokumentacja”
Nie otwierać przed dnia 22 lipca 2019 r. godz. 10:15
Zamawiający: Sport Pleszew sp. z o.o. Pleszew
Adres: Sport Pleszew sp. z o.o. , ul. Sportowa 4 , 63 – 300 Pleszew,
Wykonawca: …………………………………… (nazwa i adres, numer telefonu)

16) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem:
„ZMIANA”. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że
pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu do składnia ofert.
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13. Wskazanie miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert.
Oferty należy składać w Sport Pleszew sp. z o.o. w Pleszewie, ul. Sportowa 4, 63 – 300 Pleszew
Termin składania ofert upływa dnia 22 lipca 2019 r. o godz. 10.00.
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 lipca 2019 r. o godz. 10.15 w Sport Pleszew sp. z o.o., ul.
Sportowa 4.
5) Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
6) Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej
informacji, o których mowa w ppkt 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust.1 pkt 23 ustawy PzZP(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ).
1)
2)
3)
4)

14. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1)Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „Formularza ofertowego” (załącznik nr 1 do
SIWZ) i określenia w nim cen na wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
Wartości składowe ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez
Wykonawcę.
2) Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie
będą podlegały zmianom.
3) Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
4) UWAGA! Wykonawca musi obliczyć wartość podatku VAT według stawki obowiązującej na
dzień składania ofert.
5) Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.
6) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług , Zamawiający w
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując
ich wartość bez kwoty podatku
15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
1)Sposób oceny ofert.
a)W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
b)Zamawiający poprawi w ofercie omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy PZP niezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
c)Zamawiający, zgodnie z art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych, odrzuci ofertę, jeżeli :
- jest niezgodna z ustawą;
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;
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- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;
- wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli
zamawiający żądał wniesienia wadium;
- jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa
państwa, w tym bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym wykazem obiektów,
instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o której mowa w
art. 5b ust.7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z
2018 r. poz. 1401 i 1560), a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w
inny sposób;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
d) oferty odrzucone nie będą brały udziału w dalszej części niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
2) Niepodlegające odrzuceniu oferty Zamawiający oceni na podstawie jedynego kryterium
oceny ofert, jakim jest Cena. Najtańsza oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów, tj.
100, a pozostałym ofertom przyznane zostaną punkty obliczone na podstawie poniższego
wzoru.

Cmin
C = ------------ x 100 pkt
Cx
gdzie:
C – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę
Cmin – cena najtańszej, branej pod uwagę oferty
Cx – cena badanej oferty
a) w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę
wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
b) Zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie – bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące
wyrazów, np. widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny,
niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, ewidentny błąd rzeczowy, np. 31
kwietnia;
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek, omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach: błędny
wynik dodawania matematycznego wynikający z mnożenia, dodawania – np. błędne
zsumowanie wartości brutto;
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
Niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
c) Zamawiający nie będzie prowadził z wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty
oraz dokonywał jakiejkolwiek zmiany treści złożonej oferty, z wyjątkiem określonym w
punkcie poprzedzającym.
3) Wynik postępowania
Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom
określonym w ustawie PZP i spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych
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warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych
kryteriów oceny ofert.
4) Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.
5) Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyniku postępowania zgodnie z wymogami
wynikającymi z art. 92 ustawy.
6) Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się w przypadkach określonych w art. 93
ust. 1 ustawy PZP.
16. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, są oni zobowiązani przedstawić
umowę regulującą ich współpracę.
17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1) Wykonawca, któremu Zamawiający przyzna zamówienie zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% ceny ofertowej brutto.
2) Całość zabezpieczenia Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy, z zastrzeżeniem zapisów
art. 150 ust. 7-9 ustawy PZP.
3) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
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. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4) W przypadku wyboru formy pieniężnej, zabezpieczenie należy wpłacić przelewem na rachunek
Sport Pleszew sp. z o.o. w Banku Spółdzielczym w Pleszewie 73 8407 0003 0018 6502 2000
0001. Inną formę zabezpieczenia należy złożyć w Sport Pleszew sp. z o.o. w Pleszewie, ul.
Sportowa 4 , 63 – 300 Pleszew
5) Zamawiający ustala podział zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie
części:
a) 70% wartości zabezpieczenia - Zamawiający zwróci w ciągu 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
b) 30% wartości zabezpieczenia (kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu
rękojmi za wady) - Zamawiający zwróci w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
18. Wzór umowy.
1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy, by zawarł z nim umowę na warunkach określonych
we Wzorze Umowy stanowiącym dodatek nr 8 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
2) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty w przypadkach i na warunkach określonych we Wzorze Umowy.
19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
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1) Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy PZP przysługują wykonawcy, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy (art. 179 – 198g ustawy).
2) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy,
jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
- określenia warunków udziału w postępowaniu,
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
- odrzucenia oferty odwołującego
- opisu przedmiotu zamówienia
- wyboru najkorzystniejszej oferty.
3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym .
5) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do
jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
6) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przu użyciu środków
komunikacji elektronicznej albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz 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 ppkt 6 i 7 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.
9) Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia
o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182
ust. 4 ustawy.
10) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez KIO orzeczenia.
11) Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię
odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając
wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. Przystąpienie do postępowania
odwoławczego reguluje art. 185 ust. 2 ustawy.
12) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
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13) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany
w ustawie dla tej czynności.
14) Na czynności, o których mowa w ppkt 13, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180
ust. 2 ustawy.
15) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
20. Obowiązek informacyjny RODO
1) W zakresie niniejszego postępowania administratorem danych osobowych obowiązanym do
spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO1) będzie w szczególności:
a) Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
- wykonawcy będącego osobą fizyczną,
- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w
pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe
zamieszczone w informacji z KRK),
- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego;
b) Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.
Dotyczy to w szczególności:
- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
- podwykonawcy/ podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową
działalność gospodarczą,
- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane
osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną
(np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
c) Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji
zamówienia.
2) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sport Pleszew sp. z o.o.
b) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych, a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych , email: finanse-sport @pleszew.pl *.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie
wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego budynku przy ul. Kaliskiej 2 w
Pleszewie na potrzeby hotelu trzygwiazdkowego ”, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego,
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
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f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy PZP;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3) Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na wykonawcach, którzy
pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich zamawiającemu w ofertach. W
związku z tym należy złożyć zamawiającemu stosowne oświadczenie (oświadczenie zawarte
zostało w Formularzu oferty).
Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiot
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
*

Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
4. Informacja o podwykonawcach.
5. Wykaz usług.
6. Wykaz osób.
7. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
8. Wzór umowy.
9. Koncepcja funkcjonalno – użytkowa
10. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia
Wszystkie załączniki załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.

Pleszew, dn. 02.07..2019 r.

Zatwierdził:
Eugeniusz Małecki
Prezes Zarządu
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