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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Remont pokryć dachowych na obiektach
budowlanych znajdujących się na Dziecińcu
Zwierzęcym oraz na budynku Afrykanum
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 9.08.2013 r. poz.
907 z późn. zm.), dalej „uPzp” o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
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Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone dnia 25.02.2015 r. w Biuletynie Zamówień
Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego http://zoo.wroclaw.bip-e.pl/ oraz na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego – przy ul. Wróblewskiego 1/5 we Wrocławiu.
I

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
ZOO Wrocław Sp. z o.o.
Ul. Wróblewskiego 1/5
51 - 618 Wrocław
tel. (71) 348-30-24
fax (71) 348-37-68
www.zoo.wroc.pl
http://zoo.wroclaw.bip-e.pl/

II

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej
„uPzp”, w procedurze jak dla wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty 5.186.000
euro.
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy uPzp oraz akty wykonawcze
do niej, a w sprawach tam nieuregulowanych, przepisy ustawy Kodeks Cywilny (tekst jedn.
Dz. U. z 2014 r. nr 121).

III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) wymiana pokrycia dachowego wraz z izolacją, z wykorzystaniem istniejącej więźby
dachowej oraz ewentualna wymiana deskowania uszkodzonych elementów ścian w
obiekcie Stajni Dziecińca Zwierzęcego,
b) wymiana pokrycia dachowego wraz z izolacją z wykorzystaniem istniejącej więźby
dachowej części południowej dachu, remont sześciu okien tzw. Lukarnów (łącznie z
wymianą szyb) oraz zadaszenia nad wejściem w obiekcie Afrykanum.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ
– Projekt funkcjonalno-użytkowy oraz w Załączniku nr 3 do SIWZ – Projekt umowy.
2. W ciągu dwóch tygodni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi niezbędne
szkice, rysunki wraz z opisem oraz wykaz proponowanych materiałów wraz z
niezbędnymi certyfikatami i atestami do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Część
projektowa powinna zawierać również obliczenia nośności konstrukcji.
3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia na wykonane roboty budowlane gwarancji
na okres 60, 66 albo 72 miesięcy. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert (dział
XVII pkt 3 str. 15 SIWZ).
4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca, z którym Zamawiający będzie zawierał umowę
w sprawie niniejszego zamówienia, posiadał przez cały okres obowiązywania umowy
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie
czynności związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy na sumę ubezpieczenia co
najmniej 250 tys. zł, na jedno i wszystkie zdarzenia.
5. W związku z tym, że prace budowlane będą prowadzone na obiektach czynnych,
Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy teren budowy sukcesywnie w terminach
i zakresach uzgodnionych z Wykonawcą.
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6. Zamawiający wskaże Wykonawcy punkty poboru wody i energii elektrycznej.
Wykonawca ponosi pełne koszty związane z realizacją zadania, a w szczególności
wykona na własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz będzie ponosił koszty
zużycia wody i energii (wg cen obowiązujących Zamawiającego).
7. Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń socjalnych ani magazynowych. Wykonawca
jest zobowiązany do organizacji placu i zaplecza robót na własny koszt.
8. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich pozwoleń, uzgodnień i
decyzji administracyjnych związanych z realizacją zamówienia.
9. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia podczas
normalnego funkcjonowania ZOO.
10. Wybrany Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac zgodnie z
zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, warunkami
technicznymi wykonania robót budowlano – montażowych oraz sztuką budowlaną.
11. Zamawiający udostępni zainteresowanym Wykonawcom zapoznanie się z
nieruchomościami: Stajnią Dziecińca Zwierzęcego i Afrykanum. W celu dokonania
wizji lokalnej należy skontaktować się z Panem Wojciechem Jankowiakiem na nr tel.
693-072-411.
12. Oznaczenie przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
Przedmiot główny: 45.26.10.00-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty
ZMIANY DO UMOWY
1. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem
podawanych warunków ich wprowadzenia:
• przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni
wpływ na terminowość wykonania robót; zmiana terminu skutkuje przedłużeniem
o okres przestojów i opóźnień;
• działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy
lotnicze, strajki generalne lub lokalne), mające bezpośredni wpływ na
terminowość wykonania robót; zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas
odpowiadający okresowi ich występowania;
• wprowadzenia zmian przez Zamawiającego w dokumentacji realizacji robót w
terminie uniemożliwiającym dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania robót,
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; zmiana terminu skutkuje przedłużeniem
o okres braku możliwości realizacji robót;
• dopuszczonego prawem zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych przez
Zamawiającego, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają
dotrzymanie pierwotnego terminu umownego; zmiana terminu skutkuje
przedłużeniem o okres niezbędny do dokończenie robót w zmienionym zakresie;
• uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczącymi skrócenia terminu;
• zmian (bez wpływu na cenę) dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo
budowlane, zmian w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione
koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy;
• zmian (bez wpływu na cenę) dokonanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b)
ustawy Prawo budowlane, uzgodnionych możliwości wprowadzenia rozwiązań
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że
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zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji
robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć;
• zmian (bez wpływu na cenę) dokonanych podczas wykonywania robót i nie
odbiegających, w sposób istotny, od zatwierdzonego projektu lub warunków
pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i
dokonanych zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane,
spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;
• zmian w przypadku regulacji prawnych, wprowadzonych po dacie wejścia w życie
Umowy, wywołujących potrzebę jego zmiany;
• zmian sposobu realizacji zamówienia, gdy będą wynikać ze zmian
w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych/ekspertyz/opracowań
mających wpływ na cenę i realizację Umowy;
• Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jeżeli
uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy.
Wykonawca, w takim przypadku, zobowiązany jest zmienić kierownika zgodnie z
żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie;
• w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
niniejszej umowy i mających charakter zmian nieistotnych, tj. nie odnoszących się
do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury
udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która
została pierwotnie dopuszczona.
Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią
uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.
2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 uPzp: zmiana danych związanych z
obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych, zmiany osób
wskazanych do kontaktów między stronami umowy. W takiej sytuacji Wykonawca
powiadomi Zamawiającego na piśmie o wprowadzanych zmianach przed ich
wprowadzeniem.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności za zgodą obu stron.
4. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 uPzp
stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie
przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ.
IV

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust.
1 pkt 6 uPzp.
V

OFERTY WARIANTOWE I CZĘŚCIOWE

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
VI

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 4 miesiące od dnia zawarcia umowy.

VII

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

SPOSOBU
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Przez „Wykonawcę” rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego,
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (art. 2 pkt 11 uPzp).
„Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego” (spółka
cywilna, konsorcjum) - art. 23 uPzp.
1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 uPzp, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 uPzp.
2. Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki określone w art. 22 ust. 1 uPzp,
jeśli w szczególności wykaże on, że:
W ZAKRESIE WIEDZY I DOŚWIADCZENIA:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie
roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dachu.
W ZAKRESIE POTENCJAŁU OSOBOWEGO:
b) dysponuje minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która będzie pełniła
funkcję kierownika budowy.
3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte
w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w dziale VIII niniejszej SIWZ.
Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww.
warunki Wykonawca spełnił.
Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym,
zobowiązany jest wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert,
spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp oraz brak podstaw do
wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp
(art. 26 ust. 2a i ust. 3 uPzp).
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania
zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
że 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, z którego wynikać będzie

jednoznacznie:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
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Podmiot, który zobowiązał się do udostępniania zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b uPzp,
odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
VIII

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
A)

-

Na potwierdzenie spełniania opisanych warunków udziału w postępowaniu oraz
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,
Wykonawca jest zobowiązany złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:
w formie oryginału:

1. oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 uPzp (wzór - Załącznik nr 2.1 do
SIWZ),
2. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5 uPzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wzór - Załącznik
nr 2.3 do SIWZ),
-

w formie oryginału lub kopii poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem” przez
Wykonawcę, (§ 7 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231), z wyjątkiem
pisemnych zobowiązań innych podmiotów udostępniających swoje zasoby
Wykonawcy, kopii dokumentów dotyczących innych podmiotów oraz kopii
dokumentów dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp (wzór Załącznik nr 2.2 do SIWZ),
4. 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 uPzp,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
Uwaga: 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).
5. wykaz robót budowlanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania opisanego w
dziale VII pkt 2a) warunku wiedzy i doświadczenia, 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, daty i miejsca wykonania oraz
z załączeniem dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone (wzór - Załącznik nr 2.4 do SIWZ)
6. dowodami, o których mowa w pkt 5 powyżej są:
- poświadczenia,
- inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
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7. w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane
wskazane w Wykazie robót budowlanych, o którym mowa pkt 5 powyżej, zostały
wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w
pkt 6 powyżej,
8. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami – w celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w
dziale VII, pkt 2b) w zakresie dysponowania osobami, (wzór - Załącznik nr 2.5 do SIWZ),
Uwaga: W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do
wykonania zamówienia innego podmiotu (dot. pkt 5 i 8) – Wykonawca przedstawia w
szczególności pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (w formie
oryginału), zawierające informacje, o których mowa w dziale VII, pkt 4 SIWZ (wzór –
Załącznik nr 2.6 do SIWZ).
Uwaga: W przypadku podmiotów, na których polega Wykonawca wykazując spełnianie
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, tj. polega na zasobach tych podmiotów,
kopie dokumentów dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem przez te podmioty, chyba że taki podmiot ustanowił do tych czynności
pełnomocnika.
B)

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
•

•

•

•

•

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna,
konsorcjum) - art. 23 ust. 1 uPzp. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
zobowiązany jest złożyć samodzielnie oświadczenia i dokumenty wymienione w
dziale VIII pkt A) 2, 4 SIWZ.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą złożyć jako
wspólne dla nich wszystkich oświadczenia i dokumenty wymienione w dziale VIII pkt
A) 5-8 SIWZ.
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymienione w dziale
VIII pkt A)1 oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wymienione w
dziale VIII pkt A) 3 Wykonawcy mogą złożyć:
a) wspólnie tj.: podpisane przez Pełnomocnika albo wszystkich Wykonawców na
jednym dokumencie,
albo
b) odrębnie tj.: podpisane przez każdego z Wykonawców na odrębnym dokumencie.
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•

C)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
kopie dokumentów dotyczące każdego z tych Wykonawców są poświadczane za
zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego dany dokument dotyczy,
chyba że taki Wykonawca ustanowił do tych czynności pełnomocnika.
Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej obowiązują przepisy określone w § 4 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą
być składane (Dz.U. z 2013 r., poz. 231).

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt A)4 powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości.
2. Dokumenty, o których mowa w pkt C)1. powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt C)1. powyżej,
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. Zapis pkt C)2. powyżej,
stosuje się odpowiednio.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na
język polski.
IX

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW

1. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 27 ust. 1 i 2 uPzp oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub
faksem lub drogą elektroniczną (w.jankowiak@zoo.wroc.pl). Wyżej wymienione
dokumenty przesyłane drogą elektroniczną muszą mieć formę skanu dokumentu
podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji (nie dotyczy to wyłącznie wniosków
o wyjaśnienie treści SIWZ).
2. Zastrzeżona powyżej w pkt 1 forma faksu lub drogi elektronicznej nie dotyczy
dokumentów, które będą podlegały ewentualnemu uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust.
3 uPzp. Dokumenty, do których ewentualnego uzupełnienia będą wzywani Wykonawcy,
podlegają złożeniu w formie określonej w § 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w
sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane w wyznaczonym terminie. Niezłożenie
uzupełnianych dokumentów w wymaganej przepisami powołanego rozporządzenia formie
w wyznaczonym do tego terminie – skutkować będzie uznaniem przez Zamawiającego, iż
nie doszło do ich terminowego złożenia.
3. Jeżeli Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej –
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Wykonawcy zwracając się pisemnie do Zamawiającego kierują korespondencję na adres:
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ZOO Wrocław Sp. z o.o.
Ul. Wróblewskiego 1/5, 51 - 618 Wrocław
fax (71) 348-37-68
5. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest symbolem
02/RB/2015. Wykonawcy proszeni są o powoływanie się na ten symbol we wszystkich
kontaktach z przedstawicielami prowadzącego postępowanie.
6. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2
dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu
składania wniosku, o którym mowa w pkt 6 powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt 6 powyżej.
9. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający
przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza na stronie
internetowej, na której udostępniana jest SIWZ.
10.Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
11.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie
internetowej, na której udostępniana jest SIWZ.
12.Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych, na stronie internetowej i w swojej siedzibie.
13. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu niezbędny okaże się dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym
przekazano SIWZ, oraz na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ.
X

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest p. Wojciech Jankowiak.
Adres poczty elektronicznej: w.jankowiak@zoo.wroc.pl

XI

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.
2.
3.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
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XII

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w następującej wysokości:
3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku
lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego
wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku wnosząc wadium
należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone (np.
02/RB/2015 – Remont dachów).
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
- dla przelewów krajowych: PKO BP S.A. 1 O/Wrocław, ul. Stwosza Wita 33/35, 50901 Wrocław nr 61 1020 5226 0000 6102 0416 4208;
- dla przelewów z zagranicy: PKO BP S.A. 1 O/Wrocław, ul. Stwosza Wita 33/35, 50901 Wrocław kod swift: BPKOPLPW, nr iban: PL 61 1020 5226 0000 6102 0416
4208;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenia 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 (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym
wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie
uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek
Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego
przed upływem terminu składania ofert.
5. Gwarancje i poręczenia należy wystawiać na: ZOO Wrocław Sp. z o.o., ul.
Wróblewskiego 1/5, 51 - 618 Wrocław i zdeponować w Sekretariacie ZOO Wrocław
Sp. z o.o.
6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji (poręczenia),
gwarancja (poręczenie) musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i
winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego),
gwaranta
(banku
lub
instytucji
ubezpieczeniowej
udzielających
gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji,
e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
− odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
− nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
− zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, a także w przypadku, gdy Wykonawca:
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w
art. 25 ust. 1 uPzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp, lub informacji o tym, że nie
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należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
7. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony.
Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia)
Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp,
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.
2 pkt 3 uPzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
12.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 uPzp, jeżeli w wyniku ostatecznego
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
XIII

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.
2. Oferta musi zawierać:
- wypełniony Formularz oferty (wg Załącznika nr 2 do SIWZ),
- dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw
do wykluczenia, określone w dziale VIII SIWZ,
- pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).
3. Załączone przez Wykonawcę do oferty oświadczenia muszą odpowiadać swoją treścią
treści zaproponowanych przez Zamawiającego wzorów tychże oświadczeń będących
załącznikami do niniejszej SIWZ.
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny. Dokumenty
sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.
6. Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek
i skreśleń. Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz
datować i zaopatrzyć podpisem osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy.
7. Składane dokumenty muszą być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem, zgodnie z opisem znajdującym się w dziale
Strona 11

8.

9.

10.
11.

12.
13.

VIII SIWZ. Kopie dokumentów opisane winny być „za zgodność z oryginałem” oraz
opatrzone własnoręcznym podpisem i imienną pieczątką osób wskazanych w dziale
VIII SIWZ.
Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana (podpis i imienna pieczątka) przez
Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym
Wykonawcy, lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu,
a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez
ustanowionego pełnomocnika.
Dla potrzeb udowodnienia ważności oferty składanej przez Wykonawcę będącego osobą
fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w imieniu której ofertę podpisuje
pełnomocnik - Wykonawca ten winien załączyć do oferty pełnomocnictwo.
W przypadku pełnomocnictwa - powinno być ono załączone do oferty w formie oryginału
lub kopii poświadczonej notarialnie.
Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie, za wyjątkiem
materiałów określonych w art. 97 ust. 2 uPzp (na pisemny wniosek Wykonawcy, którego
oferta nie została wybrana).
Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 uPzp.
Wykonawca powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach: zewnętrznej
i wewnętrznej. Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana według poniższego wzoru:
<DOKŁADNA NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO>
ZAMÓWIENIE NA <PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA>
NIE OTWIERAĆ PRZED <TERMIN OTWARCIA OFERT>

Koperta wewnętrzna, poza oznakowaniem jak wyżej, musi być opisana nazwą i adresem
Wykonawcy.
14. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o
wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed upływem terminu do składania ofert.
15. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych
wymagań jak składana oferta tj. w dwóch kopertach /wewnętrznej i zewnętrznej/
odpowiednio oznakowanych dopiskiem „ZMIANA”.
16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad
jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie
„WYCOFANE”.
17. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie.
18. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po
stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi
ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.
19. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.
20. Do oferty należy dołączyć wszystkie załączniki określone w SIWZ oraz wymagane
oświadczenia i dokumenty.
21. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców, aby w przypadku występowania w ofercie
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów art. 11 ust.
4 Ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z
2003 r., Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), które Wykonawca będzie chciał zastrzec przed
dostępem osób trzecich - zostały załączone do oferty w osobnym opakowaniu (kopercie)
z dopiskiem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.
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1) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ww. ustawy - rozumie
się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,
co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich
poufności.
2) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez
Wykonawcę dokumentów określonych jako tajne.
4) Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp.
XIV

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych/kurierskich na
adres:
ZOO Wrocław Sp. z o.o.
Ul. Wróblewskiego 1/5
51 - 618 Wrocław
Sekretariat Zarządu ZOO Wrocław Sp. z o.o. (I piętro)
nie później niż do dnia 12.03.2015 r. do godz. 13.30
2. Oferty powinny być dostarczone za zwrotnym potwierdzeniem przyjęcia ich przez
Zamawiającego. W przypadku korzystania z usług pocztowych/kurierskich, Zamawiający
uznaje za termin złożenia oferty – termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez
Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.03.2015 r. o godz. 13:45 siedzibie Zamawiającego ul.
Wróblewskiego 1/5, 51-618 Wrocław, budynek administracji, pok. nr 6.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek,
Zamawiający niezwłocznie przekaże informacje, które podaje się podczas otwarcia ofert.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Podczas otwarcia ofert podaje się do wiadomości nazwy (firmy) oraz adresy
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofertach.
8. Zgodnie z przepisem art. 96 ust. 3 uPzp, protokół wraz z załącznikami jest jawny.
Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub
unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
9. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później
niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę dokumentów
określonych jako tajne.
XV

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cenę oferty należy podać w Formularzu oferty (wzór - Załącznik nr 2 do SIWZ) w
złotych polskich, w wartości netto i brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT i z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (z dokładnością do 1 grosza).
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2. Wykonawca zobowiązany jest podać w Formularzu oferty: cenę netto, kwotę i stawkę
podatku VAT oraz cenę brutto w rozbiciu na obiekt Dziecińca Zwierzęcego i obiekt
Afrykanum.
3. Cena podana w Formularzu oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania
Zamawiającego określone w SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej realizacji umowy, tj. obejmować całkowity koszt realizacji
przedmiotu zamówienia. Oferowana cena jest ceną ryczałtową.
4. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca, na podstawie programu funkcjolanoużytkowego, norm, standardów i zaleceń oraz ewentualnie przeprowadzonej wizji lokalnej
określi cenę ryczałtową obejmującą całość kosztów realizacji przedmiotu zamówienia.
Przedstawiona w ofercie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna,
niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez
Wykonawcę kosztów ich realizacji. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób
przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada
wyłącznie Wykonawca. Zgodnie z art. 632 ustawy Kodeks cywilny wynagrodzenie
ryczałtowe oznacza, że Wykonawca zamówienia nie może żądać podwyższenia
wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć
rozmiaru lub kosztów prac.
5. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny w kilku wariantach, w zależności od
zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta
zostanie odrzucona.
6. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę w ofercie są stałe w okresie realizacji
umowy i nie będą podlegały zmianom.
7. Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust. 1
Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r.
(Dz. Urz. GUS Nr 1 z 2005r., poz. 11) w sprawie trybu wydawania opinii
interpretacyjnych – „Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną
działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane
według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach,
wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na
podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej”.
XVI

INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE
ROZLICZENIA
MIĘDZY
ZAMAWIAJĄCYM
A
WYKONAWCĄ
Zamawiający nie dopuszcza w ramach rozliczeń innej waluty niż PLN.

XVII

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY
OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich wagami:
a) Cena (C) – 96 %
b) Okres gwarancji (G) – 4 %
2. Kryterium Cena (C) - oznacza cenę łączną brutto za wykonanie całości przedmiotu
zamówienia zgodnie z SIWZ. W niniejszym kryterium oferta z najniższą ceną otrzyma
maksymalną ilość punktów - 96 pkt, natomiast pozostałe oferty uzyskają wartość punktową
wyliczoną wg poniższego wzoru:
Strona 14

C=

Cn
×W
Cb

C - liczba punktów w kryterium najniższej ceny
Cn - najniższa cena ofertowa spośród zaoferowanych
Cb - cena badanej oferty
W - waga = 96
3. Kryterium Okres gwarancji (G) - ocena w niniejszym kryterium polega na przyznaniu
ofercie Wykonawcy dodatkowych punktów, za zaoferowanie okresu gwarancji dłuższego niż
minimalny wymagany przez Zamawiającego. Zamawiający dokona oceny w niniejszym
kryterium na podstawie zaoferowanego (pkt 2 Formularza oferty) przez Wykonawcę okresu
gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia (termin gwarancji liczony od dnia odbioru
końcowego). Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji:
co najmniej 60 m-cy otrzyma 0 pkt
co najmniej 66 m-cy otrzyma 2 pkt
co najmniej 72 m-ce otrzyma 4 pkt
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska w sumie największą liczbę
punktów w oparciu o przyjęte kryteria, tj. Zamawiający obliczy łączną wartość punktową dla
poszczególnych ofert wg wzoru:

No = C + G
gdzie:
No – łączna liczba punktów w kryteriach
C – punkty uzyskane przez daną ofertę w kryterium Ceny
G – punkty uzyskane przez daną ofertę w kryterium Okres gwarancji
5. Jeśli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami - art. 91 ust. 3a uPzp.
XVIII

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą o miejscu i terminie podpisania umowy. Niedotrzymanie terminu
określonego w zawiadomieniu uznane będzie za uchylenie się Wykonawcy od zawarcia
umowy.
2. Najpóźniej przed podpisaniem umowy o udzielenie niniejszego zamówienia, Wykonawca
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kopii uprawnień budowlanych
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3.
4.

5.

6.

7.
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posiadanych przez osobę, o której mowa w dziale VIII, pkt A) ppkt 8, str. 7 SIWZ. Jeżeli
Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, nie przedstawi ww.
dokumentów we wskazanym terminie, Zamawiający uzna to za uchylanie się Wykonawcy
od zawarcia umowy i zgodnie z art. 94 ust. 3 uPzp, będzie miał prawo wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania
i oceny.
Najpóźniej przed podpisaniem umowy o udzielenie niniejszego zamówienia, Wykonawca
zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia
ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1
uPzp.
Termin podpisania umowy, o którym mowa w pkt 1 powyżej nie może być krótszy niż 5
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni - jeżeli
zawiadomienie zostanie przesłane pisemnie – z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a),
pkt 3 lit. a) uPzp, tj.: Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia
publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu
została złożona tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono
żadnego Wykonawcy.
Dotyczy Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością – w przypadku, gdy cena wybranej oferty przekracza dwukrotną
wartość kapitału zakładowego spółki, Zamawiający, w celu potwierdzenia odpowiedniego
umocowania do złożenia oferty, ma prawo żądać, przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, uchwały wspólników lub umowy spółki – jeżeli umowa spółki
stanowi inaczej tzn. wyłącza wymóg uchwały wspólników (zgodnie z art. 230 kodeksu
spółek handlowych).
W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
WYKONANIA UMOWY

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

1. Zamawiający przewiduje wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny brutto).
2. Zabezpieczenie musi być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej
wysokości.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach, zgodnej z art. 148 ustawy Pzp:
• pieniądzu,
• poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
– kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
• gwarancjach bankowych,
• gwarancjach ubezpieczeniowych,
• poręczeniach przez udzielanych przed 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. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wpłacane będzie przelewem na oprocentowany
rachunek bankowy Zamawiającego nr: PKO BP S.A.: 61 1020 5226 0000 6102 0416
4208.
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5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w
pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
6. Zabezpieczenie wniesione w postaci gwarancji lub poręczeń należy wystawiać na: ZOO
Wrocław Sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 1/5, 51-618 Wrocław i zdeponować w oryginale
w Sekretariacie ZOO Wrocław Sp. z o.o.
7. W przypadku przesyłania poręczenia lub gwarancji pocztą/firmą kurierską, oryginał
gwarancji należy przesłać na adres: ZOO Wrocław Sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 1/5, 51618 Wrocław.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w następujący sposób;
a) 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania przez strony
protokołu odbioru końcowego i uznania w tym zakresie przez Zamawiającego
zamówienia za należycie wykonane,
b) 30 % kwoty zabezpieczenia stanowi zabezpieczeni pokrycia roszczeń w ramach
rękojmi i zostanie zwolnione nie później niż w 15 dniu od zakończenia okresu
rękojmi.
9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany zabezpieczenia na jedną
lub kilka z ww. form zabezpieczenia.
10. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
XX

ISTOTNE
DLA
WPROWADZONE

STRON
POSTANOWIENIA,
DO TREŚCI UMOWY

KTÓRE

ZOSTANĄ

Pełna treść projektu umowy znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ.
XXI

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY
W
TOKU
POSTĘPOWANIA
O
UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
1. 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 uPzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale
VI uPzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami uPzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie uPzp.
4. Zgodnie z art. 180 ust. 2 uPzp jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp, odwołanie
przysługuje wyłącznie wobec czynności tam określonych tj.:
1) opisu
sposobu
dokonywania
oceny
spełniania
warunków
udziału
w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami uPzp, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
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6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej „Prezes Izby”) w
formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. 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.
8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami uPzp czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie uPzp, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 uPzp (pkt 4 powyżej).
9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w
sposób przewidziany w uPzp dla tej czynności.
10. Na czynności, o których mowa w pkt 9 powyżej, nie przysługuje odwołanie,
z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 uPzp (pkt 4 powyżej).
11. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane za
pomocą faksu lub drogą elektroniczną albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane
pisemnie.
12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ,
wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
13. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 11 i 12 powyżej 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.
14. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
15. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Izbę.
16. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone
ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana SIWZ, wzywając Wykonawców do
przystąpienia do postępowania odwoławczego.
17. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni
od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie
przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy
wnoszącemu odwołanie.
18. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
19. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli
zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala
opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na
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posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie
przysługuje skarga.
20. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać
w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił,
z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 uPzp, przez
uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.
21. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 16 i pkt 17 nie mogą następnie
korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych
zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 uPzp.
22. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
23. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.
24. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi
w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
25. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę
orzeczenia w całości lub w części.
Zatwierdzam

Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 – Program funkcjonalno-użytkowy,
Załącznik nr 2 – Formularz oferty,
Załącznik nr 2.1 – Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 uPzp,
Załącznik nr 2.2 – Oświadczenie Wykonawcy z art. 24 ust. 1 uPzp,
Załącznik nr 2.3 – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej,
Załącznik nr 2.4 – Wykaz robót budowlanych,
Załącznik nr 2.5 – Wykaz osób,
Załącznik nr 2.6 – Oświadczenie o udostępnieniu zasobów
Załącznik nr 3 – Projekt umowy.
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