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Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej
dalej SIWZ) i załączników. Nie dostosowanie się Wykonawcy do wymogów niniejszej SIWZ
będzie skutkować odrzuceniem oferty.
I.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Sąd Apelacyjny w Katowicach, Al. W. Korfantego 117/119, 40-156 Katowice
1. Adres poczty elektronicznej: przetargi@katowice.sa.gov.pl
2. Adres strony internetowej: www.katowice.sa.gov.pl
3. Godziny pracy Zamawiającego pn - pt 730-1530.
II.

INFORMACJE WSTĘPNE

1. Ilekroć w SIWZ odwołuje się do ustawy lub artykułów ustawy, o ile nie zaznaczono inaczej,
dotyczy to artykułów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późń. zm.).
2. Ilekroć w SIWZ odwołuje się do postanowień określonych we wskazanych punktach, o ile nie
zaznaczono inaczej, dotyczy to postanowień określonych we wskazanych punktach niniejszej
SIWZ.
3. Numer postępowania
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem:
ZP-060-4/17. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się
na ten znak.
4. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej SIWZ przeznaczone są wyłącznie w celu
przygotowania oferty.
5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
III.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 i nast. ustawy.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy.
3. Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
IV.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie obejmuje roboty budowlane polegającą na wykonaniu instalacji klimatyzacji
pomieszczeń w budynku Sądu Apelacyjnego w Katowicach przy Al. W. Korfantego 117/119.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 6 do SIWZ oraz
we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
3. Opis zamówienia wg CPV:
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 - Tynkowanie
45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących
4. Z uwagi na charakter czynności wykonywanych w ramach zamówienia, które noszą znamiona
stosunku pracy zgodnie z art. 22. § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U.
z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, aby
wszystkie czynności w zakresie realizacji zamówienia, z wyłączeniem osób kierujących
SIWZ
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robotami budowlanymi, wykonywali wyłącznie pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę.
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy oraz
uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań,
o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały
określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
5. Jeśli w opisach występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy
to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza
zaoferowanie produktów równoważnych, spełniających wymagania zgodnie z opisem
równoważności określonym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym
złącznik 6.0 do SIWZ.
V.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2017 r.
VI.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie definiuje warunku udziału w tym zakresie.
1.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie definiuje warunku udziału w tym
zakresie.
1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej poprzez wykazanie, że
1.3.1. Wykonawca dysponuje co najmniej osobą/osobami legitymującymi się doświadczeniem
i kwalifikacjami odpowiednimi do powierzonego stanowiska:
1.3.1.1.Kierownik budowy - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz kwalifikacje, o których mowa w art. 37c
Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U z 2014 r., poz. 1446 z późn.
zm.).
Osoba wymieniona musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) oraz ustawą z dnia 9 maja 2014
r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych
(Dz. U. z 2014 r., poz. 768), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający,
określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza
odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz
innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65).
Zgodnie z zapisami art. 37c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(t.j. Dz.U z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.), robotami budowlanymi przy zabytkach
nieruchomych wpisanych do rejestru kieruje osoba, która posiada uprawnienia budowlane
określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała
udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych
do rejestru.
SIWZ

Strona 4 z 14

ZP-060-4/17
1.3.1.2.Kierownik robót w zakresie instalacji elektrycznych - uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
Osoba wymieniona musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) oraz ustawą z dnia 9 maja 2014 r.
o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014
r., poz. 768), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla
osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające
im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych
przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65).
1.3.1.3.Kierownik robót w zakresie instalacji klimatyzacji i wod.-kan. - uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń.
Osoba wymieniona musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.
U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) oraz ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu
do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768), albo
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla osoby
w zakresie
posiadanych
uprawnień
budowlanych,
dopuszcza
odpowiadające
im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych
przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65).
1.3.2. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej dwa
zadania, każde na podstawie odrębnej umowy, polegające na wykonaniu robót w zakresie
instalacji systemu klimatyzacji w obiekcie budowlanym, o koszcie realizacji każdego
z zadań min. 500000,00 (pięćset tysięcy) złotych brutto.
2. 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,
3. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w punkcie VI.2
SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
3.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
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podmiotów, w szczególności przedstawiając oryginał zobowiązania tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3.2. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy, 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:
3.2.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
3.2.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3.2.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3.2.4. 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.
3.3. Zamawiający oceni, 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 zbada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22
i ust. 5 ustawy.
3.4. 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.
3.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w ust. 1, 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:
3.5.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
3.5.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa punkcie VI.1.
4. 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.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum)
w odniesieniu do wymogów:
5.1. określonych w punkcie 1.3.1.1 - 1.3.1.3 Wykonawcy muszą łącznie spełnić wymagany przez
Zamawiającego warunek.
5.2. określonych w punkcie 1.3.2 co najmniej jeden z Wykonawców musi spełnić wymagany
przez Zamawiającego warunek.
VII.

PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców spełniających przesłanki
określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy.
2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:
2.1. 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. poz. 978, z późn. zm.) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
SIWZ
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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 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
2.2. 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
ustawy, 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.
VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ – w formie oryginału. Informacje zawarte
w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie VIII.1.
1.2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału
w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym
mowa w punkcie VIII.1.
1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,
o którym mowa w punkcie VIII.1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenie potwierdza 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 do wykluczenia.
2. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie
zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia oraz wymienionych punkcie VIII.4
5 i 6.
4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający zażąda
następujących dokumentów:
4.1. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ.
4.2. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
SIWZ
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podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne dokumenty - zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ
5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda następujących
dokumentów:
5.1. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
5.2. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
5.3. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch
lub więcej Wykonawców dokumenty wymienione w punkcie VIII.5 muszą być złożone dla
każdego z nich oddzielnie.
 Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie VIII.5.
6. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
wymaganiom określonym przez Zamawiającego Zamawiający żąda następujących
dokumentów:
6.1. kart katalogowych zaoferowanych w złożonej ofercie urządzeń klimatyzacyjnych lub ich
szczegółowe opisy techniczne, potwierdzające zgodność z wymaganiami określonymi
w SIWZ oraz dokumentacją projektową. Karty lub opisy muszą być w języku polskim lub
należy dostarczyć tłumaczenie na język polski.
6.2. certyfikaty i deklaracje zgodności dla oferowanych urządzeń klimatyzacyjnych.
7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy 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. z 2016 r., poz.
1126).
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IX.

O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

INFORMACJE

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem
oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie VIII SIWZ (również
w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy), dla
których dopuszczalna jest forma pisemna.
2. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać znak
sprawy nadany przez Zamawiającego (ZP-060-4/17) lub nazwę zamówienia nadaną przez
Zamawiającego.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
pisemnie winny być składane na adres Zamawiającego, pok. 020.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres: przetargi@katowice.sa.gov.pl, a faksem na nr
32 2004 692.
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu
lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia
faktu ich otrzymania.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której
udostępniono SIWZ.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w punkcie IX.7 SIWZ.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Zenon
Tomaszkiewicz.
12. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny
kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się
z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający
nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt
telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.
X.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający Wniesienie wadium.
1.1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie 30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy
złotych i zero groszy).
1.2. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
1.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy.
1.4. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno być przelane na rachunek Zamawiającego: BGK:
43 1130 1017 0021 1000 7290 0004 z adnotacją „Wadium sprawy ZP-060-4/17”.

SIWZ

Strona 9 z 14

ZP-060-4/17
Termin określony w punkcie 1.2. oznacza ostateczny termin wpływu kwoty wadium
na rachunek Zamawiającego.
1.5. Jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, to oryginały dokumentów należy
przed upływem terminu składania ofert dostarczyć do Oddziału Finansowego Sądu
Apelacyjnego w Katowicach przy Al. Korfantego 117/119, III p., pokój nr 308 lub załączyć
do oferty (to jest umieścić w kopercie z ofertą) - w takim przypadku Zamawiający przekaże
oryginał dokumentu stanowiącego wadium do Oddziału Finansowego Sądu Apelacyjnego
w Katowicach.
2. Zwrot wadium nastąpi w przypadkach i na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy.
3. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5.
XI.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XII.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Oferta powinna zostać złożona na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do SIWZ
i zawierać:
4.1. oświadczenia, o których mowa w punkcie VIII.1,
4.2. dokument, o którym mowa w punkcie VI.3.1 jeśli dotyczy
5. Ofertę musi być napisana w języku polskim i złożona w formie pisemnej. Dopuszcza się
używanie określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia
7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224, z późn. zm.).
6. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
7. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej.
10. Treść oferty musi być zgodna z niniejszą SIWZ.
11. Poprawki lub zmiany w tekście muszą być naniesione czytelnie, datowane i sygnowane
podpisem osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy.
12. 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 być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 4. Zaleca się aby informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa zostały oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA i zostały załączone jako odrębna część oferty. Brak jednoznacznego
wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie
oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez
zastrzeżeń.
13. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie
w trybie art. 90 ustawy, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą
1.
2.
3.
4.
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tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa.
Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
14. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, jeśli pisemne
powiadomienie o zmianie lub wycofaniu zostanie złożone Zamawiającemu przed upływem
terminu składania ofert.
15. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu należy przygotować i oznaczyć w sposób
podany w pkt XIII.1, przy czym na kopercie winny znaleźć się dodatkowo oznakowania
odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Wykonawca nie może wycofać oferty ani
wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Wykonawca umieści ofertę wraz z załączonymi do niej dokumentami w kopercie
uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości, zaadresowanej na Zamawiającego, posiadającej
wskazanie, że jest to oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczenie
ZP-060-4/17 oraz nazwę i adres Wykonawcy.
2. Ofertę należy złożyć w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, Al. W. Korfantego 117/119
w Katowicach, parter, pokój nr 020 w terminie do dnia 14 lipca 2017 r. do godz. 10:00.
3. Zamawiający, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zwraca oferty, które zostały złożone
po terminie.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lipca 2017 r. o godz. 10:15 w sali 111 Sądu Apelacyjnego
w Katowicach, Aleja Korfantego 117/119.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.
Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.katowice.sa.gov.pl
informacje dotyczące:
8.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
8.2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
8.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Zamawiający ustala, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia
będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.
2. Opis sposobu obliczenia ceny określa formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Koszty pracy powinny być skalkulowane z uwzględnieniem przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu.
4. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadził by 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.
W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku.
SIWZ
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Powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego dotyczy sytuacji, które będą generować
u Zamawiającego obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty,
tj. w przypadku:
 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy
o podatku od towarów i usług,
 importu usług lub importu towarów,
z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego podatku VAT przy
porównywaniu cen ofertowych.
5. Zamawiający informuje, że nie jest czynnym podatnikiem VAT.
XV.

INFORMACJE

DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.
XVI. OPIS

KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

1. Oceny ofert dokonuje Komisja Przetargowa powołana przez Dyrektora Sądu Apelacyjnego.
2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
cena:
60%
okres gwarancji i rękojmi
40 %
3. Punktacja (P) będzie się odbywać wg zasady:
Punktacja za cenę wg wzoru:
C min
C = --------- x 60
C of

C
C of
C min

ilość punktów uzyskanych za cenę
cena zaoferowana przez badanego Wykonawcę
najniższa cena z wszystkich ofert

Maksymalna ilość punktów przyznana w tym kryterium wyniesie 60,00.
4. Punktacja za okres gwarancji i rękojmi:
punkty zostaną przyznane za okres gwarancji i rękojmi udzielonej na przedmiot zamówienia,
w kryterium okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty ponad założony obligatoryjny okres
gwarancji określony dla przedmiotu zamówienia:
Punktacja za okres gwarancji i rękojmi wg wzoru:
G of
G = --------- x 40
G max

G
G of
G max

ilość punktów uzyskanych za gwarancję i rękojmię
liczba lat gwarancji i rękojmi zaoferowana przez
badanego Wykonawcę
Maksymalna liczba lat gwarancji i rękojmi
z wszystkich ofert

Maksymalna ilość punktów przyznana w tym kryterium wyniesie 40,00.
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Długość okresu gwarancji i rękojmi należy podać w pełnych latach (w Formularzu Ofertowym
stanowiącym Załącznik nr 1), przy czym długość udzielonej gwarancji oraz okresu rękojmi
musi być taka sama, w przeciwnym wypadku Zamawiający uzna za właściwy krótszy
z zaproponowanych okresów. W przypadku podania okresu gwarancji i rękojmi w niepełnych
latach dla celów przyznania punktacji w przedmiotowym kryterium zostanie przyjęta wartość
zaokrąglona w dół.
Obligatoryjny minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 2 lata od daty końcowego odbioru
przedmiotu umowy,
Maksymalny punktowany okres gwarancji i rękojmi wynosi 6 lat.
W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi niewypełnione pole dot. okresu gwarancji i rękojmi,
Zamawiający jako termin zaoferowany przyjmie minimalny obligatoryjny okres gwarancji
i rękojmi tj. 2 lata.
W przypadku podania okresu gwarancji i rękojmi dłuższego niż maksymalny punktowany okres
podany powyżej, dla celów przyznania punktacji w przedmiotowym kryterium zostanie przyjęta
wartość maksymalnego punktowanego okresu gwarancji określonego przez Zamawiającego,
tj. 6 lat.
5. Najwyższa liczba punktów P=C+G wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

XVII. INFORMACJE

1. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony
umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania
każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu
trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji
i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek
z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
2. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kosztorys ofertowy
sporządzony na podstawie przedmiaru robót zamieszczonego w załącznik nr 6 do SIWZ.
Przedmiar stanowi wyłącznie materiał pomocniczy do opracowania kosztorysu.
XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zasady wnoszenia zabezpieczenia.
1.1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wymagane będzie zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
1.2. Zabezpieczenie powinno być wniesione w jednej lub kilku z form określonych w art. 148
ust. 1 ustawy.
1.3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych
art. 148 ust. 2 ustawy.
1.4. Zabezpieczenie musi zostać wniesione przed zawarciem umowy.
1.5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiającego.
1.6. Gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe muszą być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne
na każde żądanie (w przypadkach określonych w ustawie).
2. Zasady zwrotu zabezpieczenia.
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2.1. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70 % w terminie do 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Zabezpieczenie w wysokości 30 %, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń
z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone w terminie do 15 dni po upływie okresu
rękojmi za wady.
DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO I WZÓR UMOWY

XIX. ISTOTNE

Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą stanowi załącznik nr 5 do niniejszej
SIWZ.
XX.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej
określone w dziale VI ustawy.
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