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ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W postępowaniu o zamówienie publiczne nr spr.: RZP.271.31.2017 którego przedmiotem
jest: "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska
poprzez termomodernizację budynków: Przedszkola Miejskiego nr 32 i Przedszkola
Miejskiego nr 15 w Słupsku".
Zamawiający:Miasto Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, tel.: 59 84 88 223,
w dniu 11.01.2018r. dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.:
W załączeniu nowy obowiązujący SIWZ oraz projekt umowy. Termin składania i otwarcia
ofert pozostaje bez zmian.
SIWZ rozdz. III pkt 7 było:
1)Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz.
1666, z późn. zm.) we własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawców, osób mających
realizować zamówienie zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w zakresie realizacji
zamówienia dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia tj.
pracowników zobowiązanych do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1666, z późn. zm), zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w
rozdziale III pkt 11 SIWZ i we wzorze umowy.
SIWZ rozdz. III pkt7 jest:
1)Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1666, z późn. zm.) we własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawców, osób
mających realizować zamówienie zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w zakresie
realizacji zamówienia dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia tj.
pracowników zobowiązanych do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1666, z późn. zm), zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w
rozdziale III pkt 11 SIWZ i we wzorze umowy.
Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę będą wykonywały czynności zasadnicze
oraz prace pomocnicze w zakresie robót branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

SIWZ rozdz. V pkt 1.1. było:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
SIWZ rozdz. V pkt 1.1. jest:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Są zdolni do należytego wykonania zamówienia, i nie podlegają wykluczeniu w związku z
okolicznościami o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp.
SIWZ rozdz. V pkt. 2) ppkt c) było:
- dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy
posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz posiadającą
doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub robót min. 3 lata;
- dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót
posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz posiadającą doświadczenie w
sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub robót min. 3 lata.
SIWZ rozdz. V pkt. 2) ppkt c)jest:
- skieruje min. 1 osobę do wykonania zamówienia publicznego w zakresie pełnienia funkcji
kierownika budowy, posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w sprawowaniu
funkcji kierownika budowy lub robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów
- skieruje min. 1 osobę do wykonania zamówienia publicznego w zakresie pełnienia funkcji
kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającą uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w tej specjalności i posiadającą minimum 3 letnie
doświadczenie zawodowe w sprawowaniu funkcji kierownika robót w tej specjalności;
SIWZ rozdz. V pkt 3 i 6 zostaje zapis usunięty
pkt 3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz
16-20 lub ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu

wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu.
Pkt.6 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania – art. 24
ust. 12 ustawy Pzp.
SIWZ rozdz. V pkt 4 zostaje usunięty:
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody o których mowa w rodz. pkt.
4.
SIWZ rozdz. V pkt 3 zostaje dodany:
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody o których mowa w rodz. Va
pkt. 2.
SIWZ rozdz. V pkt 7 było:
a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V.
. 2) lit. b-c niniejszej SIWZ 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
SIWZ rozdz. V pkt 7 jest:
a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz.
V.1. 2) lit. b-c niniejszej SIWZ 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.
Zostaje dodany zapis w SIWZ rozdz. Va podstawy wykluczenia:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art.24 ust. 1 Pzp, wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a,
art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z
późn. zm.6) ) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016
r. poz. 176), b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769)

- jeżeli , dla przypadków wymienionych w lit. a-c nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 2 - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia,
chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym
decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, 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 - jeżeli nie upłynęły 3 lata od
dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z
podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub
od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się
ostateczna;
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o
udzielenie zamówienia - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego
podstawą wykluczenia;
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych - jeżeli nie
upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z

2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544) - jeżeli nie upłynął okres, na jaki
został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne - jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne.
12)wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i
1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. oraz 1 pkt 13 i 14 oraz
16-20 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 3.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
ust. 2 powyżej.
4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia – art. 24 ust.1 pkt. 12 ustawy Pzp.
5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Zostaje dodany zapis w SIWZ rozdz. VI pkt 6
6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, w przypadku gdy wadium
wniesione zostały w formie innej niż pieniądz; w przypadku wadium w pieniądzu zalecane
jest załączenie dowodu przelewu.
SIWZ rozdz. VI pkt 4) ppkt d) zostaje usunięty:
oświadczenie, że osoby, które będą pełnić funkcję kierownika budowy/robót posiadają
wymagane uprawnienia oraz aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność do
właściwej izby samorządu zawodowego – (załącznik nr 6 do oferty)

SIWZ rozdz. XV pkt 9 było:
Wykonawca zobowiązany będzie w terminie jednego tygodnia od zawarcia umowy do
przedłożenia Zamawiającemu wykazu osób na stanowiskach robotniczych zatrudnionych przy
realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą
te osoby wykonywać w zakresie realizacji zamówienia dotyczące robót budowlanych
objętych przedmiotem zamówienia tj. pracowników zobowiązanych do wykonywania pracy
określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie
wyznaczonym przez pracodawcę, dla udokumentowania faktu zatrudnienia we własnym
przedsiębiorstwie lub przez podwykonawców osób wykonujących czynności w zakresie
realizacji zamówienia dotyczących robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia na
podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666, z późn. zm.).
SIWZ rozdz. XV pkt 9 jest:
Wykonawca zobowiązany będzie w terminie jednego tygodnia od zawarcia umowy do
przedłożenia Zamawiającemu wykazu osób na stanowiskach robotniczych zatrudnionych przy
realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą
te osoby wykonywać w zakresie realizacji zamówienia dotyczące robót budowlanych
objętych przedmiotem zamówienia tj. pracowników zobowiązanych do wykonywania pracy
określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie
wyznaczonym przez pracodawcę, dla udokumentowania faktu zatrudnienia we własnym
przedsiębiorstwie lub przez podwykonawców osób wykonujących czynności w zakresie
realizacji zamówienia dotyczących robót budowlanych objętych przedmiotem
zamówienia na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666, z późn. zm.). Osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę będą wykonywały czynności zasadnicze oraz
prace pomocnicze w zakresie robót branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
Załącznik nr 2 do SIWZ pkt 1 było:
„ OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
WYKONAWCY.
Oświadczam, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12-23 i art. 24 ust 5 pkt 1 Ustawy Pzp.”
Załącznik nr 2 do SIWZ pkt 1 jest:
„OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA WYKONAWCY.

Oświadczam, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 i art. 24 ust 5 pkt 1 Ustawy Pzp.”

postępowania

Załącznik nr 6 do SIWZ tabela było:
„Oświadczam, że osoby, które będą pełnić funkcję kierownika w specjalności konstrukcyjnobudowlanej i kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadają wymagane
uprawnienia oraz aktualne zaświadczenia potwierdzające przynależność do właściwej Izby samorządu
zawodowego.”

Załącznik nr 6 do SIWZ tabela zostaje usunięta:

Załącznik nr 4 do SIWZ tabela było:

Lp.

Przewidywana
funkcja
w zamówieniu

1

Kierownik budowy
branży budowlanej
w specjalności
konstrukcyjno budowlanej

2

Kierownik robót w
specjalności
instalacyjnej w
zakresie sieci,
instalacji i urządzeń
cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociągowych i
kanalizacyjnych

Imię i
nazwisko,
wykształcenie

Rodzaj i nr
posiadanych
uprawnień

Określenie sposobu
dysponowania
zasobem, którym
Doświadczenie
wykonawca
dysponuje lub będzie
dysponował
Staż pracy jako
kierownik budowy
lub robót
Zasób własny 1,2) /
……… lat 1) /
/ zasób innego
……….miesięcy 1)
podmiotu 1,3)
Staż pracy jako
kierownik budowy
lub robót
……… lat 1) /
……….miesięcy 1)

Zasób własny 1,2) /
/ zasób innego
podmiotu 1,3)

Załącznik nr 4 do SIWZ tabela jest:
Kwalifikacje
Określenie sposobu
potwierdzające
dysponowania zasobem,
Przewidywana funkcja
spełnianie warunku;
Lp.
Imię i nazwisko
którym wykonawca
w zamówieniu
lata pracy jako
dysponuje lub będzie
uprawniony kierownik
dysponował
robót/budowy
1
Kierownik budowy w
specjalności
Zasób własny 1,2) /
konstrukcyjno / zasób innego podmiotu
budowlanej
1,3)
2

Kierownik robót w
specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociągowych i
kanalizacyjnych

Zasób własny 1,2) /
/ zasób innego podmiotu
1,3)

Projekt umowy § 1 pkt 1.i.1.a.i.1 było:
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych pn.
Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez
termomodernizację budynków w zakresie: Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 5
przy ul. Niemcewicza 9 w Słupsku, lub Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 9
przy ul. Sportowej 10 w Słupsku zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
dokumentacją projektową i STWiORB, oraz ofertą Wykonawcy.
Projekt umowy § 1 pkt 1.i.1.a.i.1 jest:
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych pn.
Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez
termomodernizację budynków w zakresie: Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 32
przy ul. Kasztanowej 1 w Słupsku, lub Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 15
przy ul. Wiatracznej 6 w Słupsku zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
dokumentacją projektową i STWiORB, oraz ofertą Wykonawcy.
W załączeniu nowy obowiązujący projekt umowy.

Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Marek Biernacki
ZASTĘPCA PREZYDENTA

