Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
(jeżeli dotyczy):
http://
Ogłoszenie nr 67231 - 2017 z dnia 2017-04-14 r.

Ostrowiec Świętokrzyski: Modernizacja otwartych basenów przy
pływalni Rawszczyzna w systemie zaprojektuj i wybuduj
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami
grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o
których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień
publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, krajowy numer identyfikacyjny 291009834, ul.
ul. Głogoskiego 3/5, 27-400

Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel.

412 672 100, e-mail przetargi@um.ostrowiec.pl, faks 412 672 110.
Adres strony internetowej (URL): www.um.ostrowiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać
pod adresem (URL)
tak

www.um.ostrowiec.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać
pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miasta ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Biuro Obsługi Interesanta,
stanowisko Nr 11

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja otwartych basenów przy
pływalni Rawszczyzna w systemie zaprojektuj i wybuduj
Numer referencyjny: Or.271.13.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie modernizacji
otwartych basenów przy Pływalni Rawszczyzna przy ulicy Mickiewicza 32 w Ostrowcu Świętokrzyskim na
terenie działki ew. nr 52/8 z obrębu 37. Szczegółowy zakres prac projektowych i wykonania robót został
określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Zadanie obejmuje dwa etapy: 1) etap I obejmuje
zaprojektowanie i wybudowanie wszystkich elementów zamówienia wymienionych w §1 pkt.5.1, 5.2 w
zakresie objętym w PFU oraz uzyskanie ostatecznego pozwolenia na wykonanie robót przedmiotowej
inwestycji, wraz z potwierdzeniem przez Wykonawcę w Dzienniku budowy wykonania pełnego zakresu
robót budowlanych, z uzyskaniem odpowiednich dokumentów i zgody na użytkowanie obiektu ,
podpisanie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń odbioru robót będących przedmiotem umowy i
podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru (zwany dalej: etap I), 2) etap II obejmuje wykonanie
projektu budowlanego i uzyskanie prawomocnej decyzji zgodnie z zapisami §1 pkt.5.3, wykonanie robót
rozbiórkowych i demontażowych obiektów budowlanych i urządzeń wykazanych w PFU, a będących w
użytkowaniu Zamawiającego i podpisanie bezusterkowego końcowego protokołu odbioru (zwany dalej:
etap II). 1.2.Przedmiot zamówienia należy wykonać w systemie „zaprojektuj i wybuduj” tj.:

1.opracować dokumentację projektową w formie projektu budowlanego i wykonawczego oraz według
tych dokumentacji wykonać roboty budowlane w zakresie: 1) wyremontowania niecki rekreacyjnej wraz
z instalacją technologiczną wody basenowej, 2) budowy ogrodzeń stałych i tymczasowych, 3) budowy
nawierzchni dla ruchu pieszego i pochylni dla osób niepełnosprawnych, 4) budowy instalacji
zewnętrznych elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych dla obsługi obiektów
kąpieliska i terenu , 5) budowy przyłącza telekomunikacyjnego, 6) rekultywacji terenów zieleni na
obszarze opracowania i cięć pielęgnacyjnych w istniejącym drzewostanie, 7) wybudowanie obiektów
tymczasowych nie połączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki w terminie 180 dni od
daty rozpoczęcia budowy: a) zaplecza kontenerowego, b) brodzika dla dzieci wraz z instalacją
technologiczną wody basenowej, c) trzech sztuk schodów terenowych z brodzikami do płukania stóp i
stanowiskami do natrysków, d) placu zabaw dla dzieci z nawierzchnią na części poliuretanową na części
piaszczystą 2. dokonanie w imieniu Zamawiającego zgłoszenia zamiaru wykonania robót objętych
dokumentacją opisaną w pkt.1 pp. 1) i 7) i uzyskanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu przez
właściwy organ administracji budowlanej, 3. wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie prawomocnej
decyzji o zatwierdzeniu jako stałych elementów zrealizowanych w oparciu o zgłoszenie wykonania robót
dla budowy obiektów tymczasowych wyszczególnionych w pkt. 1 podpunkt 7 litery od b) do d)
zgodnie z Prawem Budowlanym. Wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie podzielony na dwa etapy.
Termin zakończenia realizacji całości zamówienia określony został do 28 października 2017r. Termin
zakończenia I etapu - 21.07.2017r. Termin II etapu określony został do 28 października 2017r. Etap I
przewiduje zaprojektowanie i wybudowanie wszystkich elementów zamówienia wymienionych w pkt. 1,
2 w zakresie objętym w PFU oraz uzyskanie ostatecznego pozwolenia na wykonanie robót
przedmiotowej inwestycji, wraz z potwierdzeniem przez Wykonawcę w Dzienniku budowy wykonania
pełnego zakresu robót budowlanych, z uzyskaniem odpowiednich dokumentów i zgody na użytkowanie
obiektu , podpisanie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń odbioru robót będących przedmiotem umowy
i podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru. Etap II obejmuje wykonanie projektu budowlanego i
uzyskanie prawomocnej decyzji zgodnie z zapisami pkt. 3, wykonanie robót rozbiórkowych i
demontażowych obiektów budowlanych i urządzeń wykazanych w PFU, a będących w użytkowaniu
Zamawiającego i podpisanie bezusterkowego końcowego protokołu odbioru w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 28 października 2017r. Wykonawca uzyska zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia, o
którym mowa w pkt. 2 w terminie, umożliwiającym mu realizację w/w robót budowlanych objętych
niniejszym zamówieniem do dnia 21.07.2017r. Wykonawca uzyska prawomocne pozwolenie na budowę
dla zakresu opisanego w pkt. 3 do 28.10.2017r. Celem zamówienia jest uruchomienie zewnętrznego

kąpieliska przy Pływalni Rawszczyzna po kilkunastoletnim okresie przerwy w jego użytkowaniu
Uszczegółowiony opis przedmiotu zamówienia Zamawiającego zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.
1.3.Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień następującymi kodami i
nazwami: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane 71.32.20.00-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie
inżynierii lądowej i wodnej 45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę Zamawiający ustala okres
gwarancji i serwisu na 24 miesiące Zamawiający jest zainteresowany dłuższym okresem gwarancji
maksymalny 60 miesięcy, co znalazło odbicie w doborze kryteriów oceny ofert. Zamawiający jest
zainteresowany skróceniem terminu wykonania zamówienia , co znalazło odbicie w doborze kryteriów
oceny ofert. 2. Sposób wykonania przedmiotu zamówienia określają: 1.Wzór umowy - załącznik nr 2 do
SIWZ 2.Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 5 do SIWZ 3.Program Funkcjonalno-Użytkowy załącznik nr 6 do SIWZ 3. Osoby zdolne do wykonywania zamówienia 1. Stosownie do treści art. 29
ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, których
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z późn. zm.) Są to następujące czynności: Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
osób - robotników budowlanych (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej
stosowania Dz. U. z 2014 r., poz. 1145), wykonujących czynności określone w katalogach nakładów
rzeczowych (KNR), dla robót ujętych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w
sprawie wykazu robót budowlanych: a) robotników budowlanych wykonujących czynności związane z
robotami ogólnobudowlanymi, tj. fundamentowanie, wznoszenie konstrukcji stalowych i żelbetowych,
roboty izolacyjne, wykonywanie robót wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych w okresie
realizacji wskazanych robót, 2. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w
zakresie jak wyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.). 3. Wymagania dotyczące
zatrudnienia zostały określone w załącznik nr 5 w pkt 9 „Opis Przedmiotu zamówienia” oraz w załączniku
nr 2 w § 9 „Wzoru umowy”. 4.W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw
producentów produktów lub rozwiązań, wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,
źródła pochodzenia lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane
przez konkretnego wykonawcę wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust.1 pkt 2) i ust.3 ustawy
Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem parametrów technicznych,

użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów nie
gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Przy czym, jeśli wykonawca powołuje się na rozwiązania
równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają określone w
SIWZ. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 ustawy Pzp. Stosownie
do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga dostosowania projektu do potrzeb wszystkich
użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:71322000-1, 45100000-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub
w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 28/10/2017

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli: 1) wykaże, że
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 2 000 000,00 zł, w
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 2) wykaże, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 2 000 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi
zamówienia tj.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał dwa zamówienia na roboty
budowlane o wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł brutto każda, polegające na wykonaniu
remontu, przebudowy, rozbudowy, modernizacji, pływalni zewnętrznej lub budowy krytej pływalni
wraz z robotami instalacyjnymi: instalacji wodnych i kanalizacyjnych, stacji uzdatniania wody,
ogrzewania, instalacji elektrycznych, instalacji słaboprądowych, z czego : - powierzchnia lustra wody
basenu lub basenów powinna wynosić minimum 950 m2 w każdej z robót - konstrukcja niecki /
niecek basenowych w co najmniej jednej z robót powinna być wykonana w technologii skręcanych
paneli ze stali nierdzewnej laminowanych PVC z zastosowaniem folii basenowej na dnie przynajmniej jedna robota powinna zawierać wykonanie systemu uzdatniania wody w oparciu o
podciśnieniowe filtry ze złożem namywanym - przynajmniej jedna robota powinna zawierać
wykonanie systemu uzdatniania wody o wydajności powyżej 1000 m3/h - co najmniej jedno
zamówienie powinno być realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj 2) Dysponowanie osobami do
realizacji zamówienia Wykonawca dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę
do realizacji zamówienia publicznego: a) kierownik budowy – wskazana osoba ma posiadać
następujące kwalifikacje: 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami
konstrukcyjno - budowlanymi w zakresie konstrukcji obiektu, 
co najmniej 36 miesięcy doświadczenia
zawodowego na stanowisku kierownika budowy przy realizacji obiektów basenowych, w tym
doświadczenie przy realizacji co najmniej jednego zadania na stanowisku kierownika budowy lub
kierownika robót obejmującego budowę, przebudowę, rozbudowę, remont obiektu basenowego o

wartości robót co najmniej 2.000.000,00 zł brutto. b) kierownik robót instalacji w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych –
wskazana osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: 
uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo w innym państwie upoważniające do
kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, sieci i instalacji gazowych,
instalacji urządzeń cieplnych i gazowych. 
co najmniej 36 miesięcy doświadczenia zawodowego w
tym minimum 12 miesięcy doświadczenie w kierowaniu ww. robotami instalacyjnymi, jako kierownik
budowy lub kierownik robót - udokumentowane doświadczenie przy budowach związanych z
instalacjami w technologii basenowej , c) kierownik robót elektrycznych – wskazana osoba ma
posiadać następujące kwalifikacje: 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 
co najmniej 36 miesięcy
doświadczenia zawodowego w tym minimum 12 miesięcy doświadczenie w kierowaniu robotami
elektrycznymi jako kierownik budowy lub kierownik robót - udokumentowane doświadczenie przy
projektach związanych z instalacjami w budynkach użyteczności publicznej, d) projektant branży
architektonicznej – dla której minimalne wymagania przedstawiają się następująco: 
uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń 
w dorobku na
stanowisku projektanta wykonał minimum jeden projekt architektoniczny dla budynku użyteczności
publicznej o funkcji basenu (pojęcie budynku użyteczności publicznej należy rozumieć zgodnie z
definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422
j.t) o wartości kosztorysowej robót budowlanych przewidzianych do wykonania na podstawie
wykazanej dokumentacji na co najmniej 2.000.000,00 zł brutto lub wykonał projekt architektoniczny
przebudowy, rozbudowy, remontu pływalni zewnętrznej z niecką basenową ( lub nieckami
basenowymi) o powierzchni lustra wody minimum 950 m2 o wartości kosztorysowej całości robót
budowlanych co najmniej 2.000.000,00 zł brutto 
doświadczenie zawodowe w pełnieniu

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku projektanta w zakresie
architektoniczno - budowlanym, e) projektanta branży konstrukcyjnej, dla której minimalne
wymagania przedstawiają się następująco: 
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
doświadczenie w samodzielnym projektowaniu w zakresie
konstrukcji, 
doświadczenie w samodzielnym wykonaniu co najmniej 1 usługi polegającej na
wykonaniu projektu konstrukcyjnego dla obiektu użyteczności publicznej (pojęcie budynku
użyteczności publicznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t.) o wartości kosztorysowej robót
budowlanych przewidzianych do wykonania na podstawie wykazane dokumentacji na co najmniej
2.000.000,00 zł brutto, f) projektanta w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, dla którego minimalne wymagania
przedstawiają się następująco: 
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
w dorobku na stanowisku projektanta wykonał minimum jeden projekt instalacji dla budynku
użyteczności publicznej o funkcji basenu (pojęcie budynku użyteczności publicznej należy rozumieć
zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2015.1422 j.t) o wartości kosztorysowej robót budowlanych przewidzianych do wykonania na
podstawie wykazanej dokumentacji na co najmniej 2.000.000,00 zł brutto lub wykonał projekt
budowlany instalacji przebudowy, rozbudowy, remontu pływalni zewnętrznej z niecką basenową i
systemem uzdatniania wody o wartości kosztorysowej całości robót budowlanych co najmniej
2.000.000,00 zł brutto 
doświadczenie w samodzielnym projektowaniu w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, g) projektanta w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, dla którego minimalne
wymagania przedstawiają się następująco: 
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania
w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
doświadczenie w
samodzielnym projektowaniu w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk
osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach
zawodowych lub doświadczeniu tych osób
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz
z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpisu 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. Powyższe zobowiązanie ma
zastosowanie w przypadku jeżeli Wykonawca nie poda w oświadczeniu złożonym wg. wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ adresu internetowego urzędu lub organu wydającego
dokument oraz dokładnych danych referencyjnych dokumentacji Zamawiający w sytuacji gdy
wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów określonych w art. 22a ustawy
żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów odpisu z właściwego rejestru.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy, w okresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert b) dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia c) 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 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 d) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.1.Do Formularza Oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć: 1) Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w
postępowaniu, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ. 2)
Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, na podstawie art.
25a ust. 1 ustawy, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ. Uwaga: Wykonawca, który powołuje
się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu

zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, których mowa w pkt 1.1.1) i 2)
(załącznik nr 3 i załącznik nr 4 do SIWZ) 3) Dowód wniesienia wadium, 4) Dokumenty, z których
wynika umocowanie osób do reprezentowania wykonawcy, w szczególności: 
odpis z właściwego
rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do
reprezentowania podmiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to
uprawnienie nie wynika: Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z
oryginałem, 
w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia
oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego
zakres; Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 5) Zobowiązanie
podmiotu trzeciego wymagane postanowieniami rozdziału IV, w przypadku, gdy wykonawca polega
na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu (o ile dotyczy); Wymagana forma- oryginał. 6) Pełnomocnictwo do reprezentowania
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy). Wymagana forma –
oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 7)Ponadto w terminie 3 dni od dnia opublikowania
na stronie internetowej zamawiającego wykazu złożonych ofert, wykonawca przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24.1 pkt 23 ustawy Pzp.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 30 000,00 zł. (słownie
złotych: trzydzieści tysięcy) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj.
najpóźniej do dnia 02.05.2017r. do godz. 9:30, przy czym wadium wniesione w pieniądzu musi
znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe
warunki wniesienia wadium zostały opisane w Rozdziale XIII SIWZ

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do
ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych
w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Okres gwarancji i serwisu 30
Termin wykonania I etapu 10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, określa § 14 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 02/05/2017, godzina: 9:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie
zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

