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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 

 WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

OPS.271.2.2017 

 

 

Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej  

ul. Kaczyńska 26, 62-010 Pobiedziska 

tel. /fax: 618152000 

 

 

Zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej  kwoty określonej  

w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na: 

 

Przebudowa części budynku usługowo - mieszkalnego na pomieszczenia 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

 

45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

 

 

 

 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.) zwanej dalej w  skrócie Prawo zamówień publicznych (PZP) 
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I. ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 

ul. Kaczyńska 26, 62-010 Pobiedziska, 

woj. wielkopolskie, pow. poznański 

NIP: 7841921707, REGON: 632000060 

tel. 61 8152000 fax. 61 8552644 

www.ops.pobiedziska.pl, e-mail: ops@opspobiedziska.pl 

Godziny urzędowania:  

Poniedziałek : 8:00 do 16:00 

Wtorek-piątek7:00 do 15:00 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

1. Postępowanie przetargowe prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy 

PZP) o wartości  poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.). 

2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw.  „procedury 

odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Ustawy PZP. Stosownie do przywołanych 

przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert,  a następnie zbada, czy wykonawca, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części budynku usługowo - mieszkalnego na 

pomieszczenia Ośrodka Pomocy Społecznej (parter i piętro). 

2. Zamówienie zostało podzielone na cztery zadania: 

a) Zadanie 1. Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku. Prace te 

należy wykonać zgodnie z projektem oraz przedmiarem stanowiącymi załącznik do 

SIWZ. Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych (w ramach przebudowy) 

należy wykonać na parterze oraz piętrze budynku przy ul. Jagiełły. W skład instalacji 

wchodzą m.in. następujące elementy: 

- zasilanie rozdzielnicy głównej RG 

http://www.pobiedziska.pl/
mailto:zp@pobiedziska.pl
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- instalacja oświetleniowa 

- instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych 230V 

- instalacja ogrzewania 230V rynien i rur spustowych 

- instalacja ochrony od porażeń prądem elektrycznym 

- instalacja połączeń wyrównawczych 

- ochrona przeciwprzepięciowa 

- instalacja odgromowa 

- instalacja teleinformatyczna 

- instalacja sygnalizacji włamania i napadu 

b) Zadanie 2. Wykonanie instalacji wewnętrznych CO. Prace te należy wykonać zgodnie z 

projektem oraz przedmiarem stanowiącymi załącznik do SIWZ. Wykonanie instalacji 

wewnętrznych CO (w ramach przebudowy) należy wykonać na parterze oraz piętrze 

budynku przy ul. Jagiełły. W skład instalacji wchodzą m.in. następujące elementy: 

- instalacja C.O. 

- montaż zaworów termostatycznych 

- wykonanie regulacji instalacji grzewczej 

- próby szczelności, izolacji 

- rozruch 

- próby ciśnieniowe 

c) Zadanie 3. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie parteru budynku 

usługowo - mieszkalnego na pomieszczenia Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Jagiełły. 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z przedmiarem stanowiącymi załącznik do 

SIWZ. W zakres prac wchodzi: 

- roboty rozbiórkowe 

- roboty stanu surowego 

- roboty w zakresie ścian i sufitów 

- roboty w zakresie posadzek 

- stolarka okienna i parapety 

- izolacja pozioma ścian metodą iniekcji 
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d)  Zadanie 4. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie piętra budynku 

usługowo - mieszkalnego na pomieszczenia Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Jagiełły. 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z przedmiarem stanowiącymi załącznik do 

SIWZ. W zakres prac wchodzi:  

- roboty rozbiórkowe 

- roboty stanu surowego 

- roboty w zakresie ścian i sufitów 

- roboty w zakresie posadzek 

- stolarka okienna i parapety 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji technicznej 

stanowiącej załączniki do SIWZ tj: 

a)   projekty budowlane wraz z uzupełnieniami do niego; 

b) specyfikacja techniczna Wykonawca i Odbioru Robót Budowlanych; 

c)  przedmiar robót (ze względu na charakter wynagrodzenia, przedmiar załączany jest 

jedynie poglądowo); 

d) wzór umowy; 

4. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobligowany będzie w szczególności do: 

a) Wykonania koniecznych dokumentacji wykonawczych, rysunków wykonawczych koniecznych do 

realizacji Przedmiotu zamówienia, jeżeli wystąpi taka konieczność..  

b) Poniesienia kosztów wyłączeń i włączeń dotyczących sieci, koordynacji i wykonania robót 

będących w kompetencji  gestorów sieci itp. 

c) Dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich wymaganych opinii i decyzji niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku, 

d) Złożenia w imieniu Zamawiającego do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 

zgłoszenia zakończenia robót budowlanych do PINB 

e) Odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego 

uzgodnienia z Zamawiającym zabezpieczenia i organizacji robót.  

f) Zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 

g) Prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż. 

h) Utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na 

bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.  

i) Umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek 

sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego. 

j) Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, przywrócenia go do stanu pierwotnego. 

k) Naprawy uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego w trakcie prowadzonych prac 

budowlanych. 

l) Ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi 

zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, na cały czas jej trwania. 
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m) Wykonywania prac zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym, którego poszczególne 

elementy zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Harmonogram rzeczowo – finansowy jest 

załącznikiem do niniejszej umowy. 

n) Użycia do wykonania Przedmiotu zamówienia nowych materiałów I (pierwszego) gatunku i 

posiadających świadectwa bezpieczeństwa, atesty, gwarancje i certyfikaty dopuszczające do 

stosowania w budownictwa w standardzie nie gorszym niż określone w projekcie budowlanym 

oraz STWiOR. 

o) Wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych załączoną 

Umową warunkach. 

p) Opracowania instrukcji eksploatacji i użytkowania. 

q) Uwzględnić i ponieść koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy obejmujące 

pomieszczenia socjalno-bytowe i sanitarne dla osób zatrudnionych biorących udział w procesie 

technologicznym budowy. 

r) Na własny koszt zabezpieczyć dostawy mediów, w tym wody, do procesów technologicznych 

budowy jak i socjalno-bytowych osób zatrudnionych. 

s) Pokryć koszty związane ze zużyciem mediów, w tym energii elektrycznej i wody, dla procesów 

technologicznych budowy i socjalno – bytowych osób zatrudnionych. 

5. W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia (załącznikach do SIWZ) Zamawiający 

określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania 

lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów dopuszcza możliwość składania 

ofert równoważnych. Wskazane określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie 

pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do 

minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń. 

 

6. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod 

pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, 

materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym 

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, 

patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż 

określone w SIWZ. 

7. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 

PZP musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w 

stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o 

zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty 

oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu 

zamówienia. 

8. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, 

specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 ustawy Pzp 

należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w 

każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. 

Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy 

przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 
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9. Klasyfikacja – Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45111300-1- Roboty rozbiórkowe 

45262520-2-  Roboty murowe 

45320000-6- Roboty izolacyjne 

45321000-3- Izolacja cieplna 

45421000-4- Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45410000-4- Tynkowanie 

45442100-8-  Roboty malarskie 

45310000-3-  Roboty instalacyjne elektryczne 

45331000 – 6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45331100-7-  Instalowanie centralnego ogrzewania 

45300000 – 0 Roboty instalacyjne w budynkach 

IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

 1. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na cztery następujące zadania: 

a) Zadanie 1. Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku.  

b) Zadanie 2. Wykonanie instalacji wewnętrznych CO. 

c) Zadanie 3. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie parteru budynku usługowo - 

mieszkalnego na pomieszczenia Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Jagiełły.  

d)  Zadanie 4. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie piętra budynku usługowo - 

mieszkalnego na pomieszczenia Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Jagiełły.  

2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub więcej zadań.  

 

V. OPIS SPOSOBU PRZESTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin zakończenia prac został wyznaczony: 

Zadanie 1.  na dzień 31.12.2017 r. 

Zadanie 2. na dzień 31.12.2017r. 

Zadanie 3. na dzień 28.02.2018r. 

Zadanie 4. na dzień 31.05.2018r. 

VII. OPIS WARUNKÓW  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY  SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy PZP o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy: 

a. Nie podlegają wykluczeniu 

b. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego: 
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(1)  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań; 

(2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

 warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną w wysokości: 

Zadanie 1. - 150.000,00 zł 

Zadanie 2. - 100.000,00 zł 

Zadanie 3 - 200.000,00 zł 

Zadanie 4. - 200.000.00 zł 

W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie należy wykazać się ubezpieczeniem 

na sumę kwot przypisaną do zadań na, które wykonawca zamierza złożyć ofertę.  

Ocena warunku nastąpi na zasadzie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte 

we wstępnym oświadczeniu, a następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach 

złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. 

 

(3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w okresie ostatnich 5 

lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie ) wykonał należycie: 

- Zadanie 1.  co najmniej jedną  robotą budowlaną polegającą na montażu lub modernizacji 

instalacji elektrycznej na kwotę min. 100.000,00 zł. 

- Zadanie 2. co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na montażu lub modernizacji 

instalacji C.O na kwotę min. 80.000 zł 

- Zadanie 3. co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na remoncie, przebudowie 

budynku na kwotę min. 150.000 zł 

- Zadanie 4. co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na remoncie, przebudowie 

budynku na kwotę min. 150.000 zł 

 

W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie należy wykazać się 

doświadczeniem w zakresie każdego z zadań (np. Składając ofertę na zadanie 1 i 3 należy 

wykazać się 2 robotami w tym jedna dot. Instalacji elektrycznej na 100.000 zł, a druga na 

robotach polegających na remoncie i przebudowie budynku na kwotę 150.000 zł).  

Ocena warunku nastąpi na zasadzie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje 

zawarte we wstępnym oświadczeniu a następnie potwierdzonych w dokumentach lub 

oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.  

 

 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co 

najmniej: 

 Zadanie 1. min. 1 osobą posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, posiadającą min. 3 letnie 

doświadczenie zawodowe, licząc od dnia uzyskania uprawnień, polegające na 

kierowaniu robotami budowlanymi. 

 Zadanie 2. min. 1 osobą posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych gazowych, 

posiadającą min. 3 letnie doświadczenie zawodowe, licząc od dnia uzyskania 
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uprawnień, polegające na kierowaniu robotami budowlanymi. 

 Zadanie 3 i 4 min. 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą 

uprawnienia w  specjalności konstrukcyjno – budowlanej, posiadającą min. 3 letnie 

doświadczenie zawodowe, licząc od dnia uzyskania uprawnień. 

W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie należy posiadać w dyspozycji osobę 

posiadającą uprawnienia adekwatną do poszczególnych zadań. W przypadku składania oferty na 

zadanie 3 i 4 należy wykazać się min 1 osobą (a nie dwiema). pełniącą funkcję kierownika budowy 

posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno budowlanej. 

Osoby mogą mieć odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów lub uprawnienia zagraniczne uznane w zakresie i na zasadach 

opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65), które uprawniają 

do kierowania robotami lub projektowania w zakresie przewidzianym opisem powyżej. 

Ocena warunku nastąpi na zasadzie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte 

we wstępnym oświadczeniu a następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach 

złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który 

w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w 

postępowaniu. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia 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. 

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował zasobami tych podmiotów, w 

szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 u st. 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

7. 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. 

8. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 

zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów nie ponosi winy. 

9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu 

udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żądać 
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będzie, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w 

punkcie 3. 

10. Zamawiający informuje, że wykluczy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych: 

a) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał 

braku podstaw do wykluczenia; 

b) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

- 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 1997r. – Kodeks karny (Dz.U. poz. 553, z późn. zm.) lub 

art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016r., poz. 176), 

- o charakterze terrorystycznych, o którym mowa w art. 115§20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – 

Kodeks karny; 

-skarbowe; 

- o którym mowa a art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz .U. poz. 769) 

c) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka 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 

lit. b); 

d) 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; 

e) 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 który zataił te informacje lub nie jest wstanie przestawić 

wymaganych dokumentów; 

f) 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; 

g) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

h) 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; 

i) 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; 
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j) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002r. o działalności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2015, poz. 1212, 1844, 1855 

oraz 2016r., poz. 437 i 544); 

k) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 

zamówienie publiczne; 

l) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015r., poz. 184, 1618, 1634), 

złożyli odrębne umowy częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba 

że wykażą, że istnieje między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

11. Wykluczenie Wykonawcy następuje: 

a) w przypadkach, o których mowa w punkcie 10 lit. b tiret 1-3 i lit. c, gdy osoba, o której mowa w 

tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w punkcie 10 lit. b tiret 1-3, jeżeli 

nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z 

podstaw wykluczenia, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

b) w przypadkach o których mowa: 

- w punkcie 10 lit b tiret 4 .i lit. c, gdy osoba o które mowa w tych przepisach została 

skazana za przestępstwo wymienione w punkcie 10 lit. b tiret 4 

- w punkcie 10 lit. 3 d, 

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; 

c)  w przypadkach , o których mowa w punkcie 10 lit. g) oraz i) lub rozdział VIII pkt 1 lit. b i d, jeżeli 

nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

d) W przypadku, o którym mowa w punkcie 10 lit. j, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został 

prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

e) W przypadku, o którym mowa w rozdziale 10 lit. k), jeżeli nie upłynął okres obowiązywania 

zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. 

12. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 10 lit. b, c oraz lit. e-i lub rozdziału VIII 

punkt 1, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 

wykazania jego wierzytelności, 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 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. 

13. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione w punkcie 12. 

14. W przypadkach o których mowa w punkcie 10 lit. h, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający 

zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu 

postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole 
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sposób zapewnienia konkurencji. 

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

1. Dodatkowo Zamawiający wyklucza Wykonawcę: 

a) 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 2015r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015r., poz. 978, 1259, 1513, 1830, 1844 oraz 2016r.  poz. 615) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w 

trybie art. 366 ust. 1  ustawy z dnia 28 lutego 2003r. –prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015r., poz. 

233, 978, 1166, 1259, 1844 oraz 2016r.poz. 615); 

 

IX. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 

a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania; 

b) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

c) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie 

prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do 

oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania; 

d) dokumenty, o których mowa w rozdziale X ust. 1 lit. e – m obowiązany będzie złożyć każdy 

z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

e) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie 

zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do 

poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów; 

f) pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej 

notarialnie za zgodność z oryginałem, podpisane przez wszystkie upoważnione do tego osoby 

wskazane w rejestrach właściwych dla poszczególnych wykonawców. W/w pełnomocnictwo 

powinno zawierać w szczególności wskazanie: 

- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 

- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

publicznego, 

- ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania; 

g) wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem; 
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h) kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, które dotyczą lub Pełnomocnika; 

i) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o zamówienie zobowiązani są na 3 dni przed zawarciem umowy przedstawić 

umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, zawierającą w swojej treści następujące 

postanowienia:  

a. wskazanie podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

b. określenie celu wspólnych działań jako złożenie wspólnej oferty oraz zrealizowanie 

przedmiotu zamówienia, 

c. wskazanie zakresu obowiązków i działań każdego z uczestników konsorcjum, 

d. oznaczenie czasu trwania umowy (porozumienia) na okres  nie krótszy niż okres realizacji 

przedmiotu zamówienia, 

e. stwierdzenie, iż członkowie podmiotów tworzących wykonawcę wspólnie ubiegającego 

się o udzielenie zamówienia ( z podaniem ich rzeczowego udziału w realizacji 

zamówienia) odpowiadają wobec Zamawiającego solidarnie za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zamówienia, 

f. określenie sposobu prowadzenia spraw wykonawcy wspólnie ubiegającego się o 

udzielenie zamówienia poprzez wskazanie podmiotu uprawnionego do reprezentowania 

podmiotów tworzących wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia i 

do działania w imieniu i na ich rzecz Pełnomocnika w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy o zamówienie, 

g. zakaz rozwiązania umowy (porozumienia) poprzez jakiekolwiek działanie podmiotów 

tworzących wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, 

h. zakaz zamiany uczestników umowy (porozumienia).  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym 

mowa w punkcie X.1. składa każdy w wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU. 

1.  Do oferty wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 

wskazanym w załączniku do SIWZ. Informacje zawarte oświadczeniu będą stanowić wstępne 

potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

2.  Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
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wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o 

którym mowa w punkcie 1. 

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza 

informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 1. 

4. Do oferty wykonawca załącza pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, 

służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie 

określonym w art. 22a ust. 1 ustawy PZP. 

5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeżeli upoważnienie do jej podpisania nie wynika z 

dokumentów rejestrowych. 

6. Oświadczenie, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na 

których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy 

oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale. 

7. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

8. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 

art. 86 ust. 5 (tj. o kwocie jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firmy oraz 

adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, cenie, terminie wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunkach płatności zawartych w ofertach), przekazuje zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej, o której mowa w 

ust. 1 pkt. 23 Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

9.  Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 tj.  

1) potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa tj.  

a) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 

opisaną w punkcie VII pkt. 1b. 

b) wykazu 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, 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 obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 

c) wykazu 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 kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 
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wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

d) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry 

kierowniczej Wykonawcy; 

                         2)  potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

a) 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 

do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5; 

b) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz 

z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wzór stanowi załącznik do SIWZ). 

10. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w punkcie 9a 

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

11. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w punkcie 10 zastępuje się je 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 

złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty o którym mowa w punkcie 10 powinny 

być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

13. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający będzie 

żądał dokumentów, które określają w szczególności: 

- Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

- Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

- Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

- Czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca podlega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

14. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotowe 
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wymienionych w punkcie 9 ust. 2 a-b.  

15. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów, które znajdują się w 

posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez 

zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, korzysta z posiadanych oświadczeń lub 

dokumentów, o ile są one aktualne. 

16. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca 

certyfikowane przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może 

złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat 

wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub  

miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania 

certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w  punkcie 8 i 9. 

17. Do oferty wykonawca załącza stosowne pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie do 

podpisania ofert nie wynika z dokumentów rejestrowych, a w przypadku podmiotów wspólnie 

ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo do podpisania oferty, lub pełnomocnictwo do 

podpisania oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

18. Forma dokumentów: 

a) Oświadczenie o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 roku (Dz.U.2016.1126) dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy 

PZP oraz dotyczące Podwykonawców składane są w oryginale. 

b) Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 

roku (Dz.U.2016.1126), inne niż oświadczenia, o których mowa w punkcie a) składane są 

w oryginale lub kopii poświadczonej  za zgodność z oryginałem. 

c) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

d) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub formie 

elektronicznej 

e) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie 

wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości. 

f)Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język 

polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził  zgodę, o której mowa 

w art. 9 ust. 3 ustawy Pzp. 

g) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w 

formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 

bezpłatnych bez danych pobieranych samodzielnie przez Zamawiającego Zamawiający 

może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 

Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

h) Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 

Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu labo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 
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19. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń, o których mowa w art. 25 ustawy Pzp. 

20. Wykonawca nie jest obowiązany  do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada 

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne 9Dz.U. z 2014r., poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352). 

21. Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e –Certis oraz wymaga przede 

wszystkim takich rodzajów zaświadczeń i dowodów w formie dokumentów, które są objęte tym 

repozytorium; 

22. W zakresie nie uregulowanym SWIZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju 

z dnia 36 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r, poz. 1126). 

 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONASTWO 

1. Zakres prac do podzlecenia nie może wykraczać poza zakres przewidziany w SIWZ i ofercie 

Wykonawcy, zaakceptowany przez Zamawiającego.   

2. Podwykonawca, na zasoby którego w zakresie potencjału kadrowego Wykonawca powoływał się 

celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie w jakim potencjał kadrowy 

podmiotu trzeciego był deklarowany do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego.  

3. Podwykonawca, na zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca 

powoływał się celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie w jakim wiedza i 

doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.   

4. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może dokonać powierzenia wykonania części 

niniejszego zamówienia nowemu podwykonawcy, zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z 

wykonania części zamówienia przez podwykonawcę. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z 

podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W 

przypadku niewykazania okoliczności określonych w zdaniu poprzednim, Zamawiający nie 

zaakceptuje takiej zmiany lub rezygnacji.  

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy 
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czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

6. Zamawiający w ciągu 14 dni zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:  

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub 

roboty budowlanej;  

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany 

w § 2 ust. 2;  

c) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru 

robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;  

d) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, 

dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących 

podpisanie tych umów od:  

- akceptacji przez Zamawiającego projektów umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są roboty budowlane,  

- uzyskania i przekazania Zamawiającemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z jej projektem,  

- dostarczenia Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za zgodność z 

oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,  

- obowiązku przekazywania Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za 

zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 

lub usługi, o których mowa w ust. 12.  

e) brak jest zastrzeżenia, że Zamawiający ponosi odpowiedzialność względem podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy za wykonanie roboty jedynie do wysokości cen ofertowych 

Wykonawcy;  

f) umowa nie zawiera cen (również jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla 

podmiotów innych niż Zamawiający.  

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 7 

uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia.  

9. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w 

ust. 7.  

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego.   

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem:  

a) umowy o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy brutto w 

sprawie zamówienia publicznego; 
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b) usługi: ochrony placu budowy, sprzątania, wynajmu sprzętu i transportu, utrzymania placu 

budowy, wykonywane na rzecz Wykonawcy przez osoby przez niego zakontraktowane do 

realizacji Umowy na podstawie umów cywilnoprawnych i innych kosztów ogólnych 

budowy, a których wartość każdej z osobna nie przekracza 50.000,00 zł brutto; 

c) dostawy: związane z utrzymaniem placu budowy, dotyczące personelu Wykonawcy lub 

personelu podwykonawców, a których wartość każdej z osobna nie przekracza 50.000,00 zł 

brutto. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 7 pkt. a, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę  i wezwie go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, 

pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.   

13. Przepisy ust. 4 – 12 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.  

14. Za działania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania własne. 

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana, 

jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia 

kar umownych. 

16. Okresy gwarancji jakości i rękojmi za wady udzielane przez podwykonawców muszą odpowiadać, 

co najmniej okresowi gwarancji jakości i rękojmi za wady udzielonemu przez Wykonawcę i 

liczone będą od daty odbioru bez zastrzeżeń całości Przedmiotu umowy. 

17. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 13  Umowy stanowi podstawę 

do natychmiastowego usunięcia podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy 

usunięcia przedmiotowego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie 

wyklucza uprawnień Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karami umownymi. 

18. Wykonawca może korzystać wyłącznie z usług podwykonawców posiadających (lub objętych 

zakresem) ubezpieczenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 lit. l  wzoru umowy, który stanowi 

załącznik do SIWZ. 

19. Pozostałe regulacje dotyczące Podwykonawstwa zostały uregulowane we wzorze umowy.  

  

XII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW 

1. Osobą uprawnioną  do porozumiewania się z Wykonawcami jest dyrektor Iwona Matysiak, 

tel.0618152000: w godz. pracy OPS określonych w rozdziale I. 

2. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem  należy kierować na adres: Ośrodek 

Pomocy Społecznej, ul. Kaczyńska 26, 62-010 Pobiedziska, woj. Wielkopolskie oraz oznaczyć 

sygnaturą sprawy: OPS.271.2.2017 

3. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz  informacje przekazane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres określony w punkcie 1, a faksem na nr 616425994. 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

mogą przekazać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz 

oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale X (również w przypadku ich złożenia w 
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wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), dla których wymagana jest 

wyłącznie forma pisemna. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 

nie później niż na 6  dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o 

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o 

którym mowa w punkcie 5  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w punkcie 6. 

9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 

SIWZ bez ujawniania  źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie 

internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę udostępnia na stronie internetowej. 

12. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub przy pomocy elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

13. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 

będzie uważał, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany 

przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego 

treścią. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkiej 

zmianie numeru faksu i adresu poczty elektronicznej podanego w ofercie. 

15. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp 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. 

 

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
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XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:  

1. Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Zgodnie z art. 85 

ustawy Pzp bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia  zgody nie powoduje utraty 

wadium. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym  przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest 

po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 

przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi 

być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania, 

komputera lub ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów, oraz podpisana przez 

osobę upoważnioną. 

2. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub 

kopii potwierdzonej notarialnie. 

3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowanie i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem 

przypadków wynikających z ustawy Pzp. 

4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę 

podpisującą ofertę. 

5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przez 

terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich 

samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. 

Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną 

dołączone do oferty. 
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6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę poprzez złożenie 

pisemnego powiadomienia według tych samych zasad wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na 

kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej 

kolejności, a koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

7. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie 

średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. 

8. Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z wszystkimi wymaganiami określonymi w SIWZ. Oferta 

niespełniająca wymagań określonych w SIWZ zostanie odrzucona, z zastrzeżeniem wyjątków 

określonych w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. 

9. Na ofertę składają się: 

a) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ; 

b) Informacja  o części zamówienia jaką Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy – na 

formularzu oferty; 

c) Oświadczenia; 

d) W przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich – zobowiązanie tych podmiotów 

zgodnie z załącznikiem do SIWZ; 

e) Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) – w przypadku, gdy upoważnienie 

do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie 

ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

11. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub potwierdzających spełnienie warunków 

uczestnictwa w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 

bezpłatnych baz danych zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na 

język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego 

dokumentów. 

12. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

13. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

14. Zaleca się,  aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta 

wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta 

uniemożliwiając jej samoistną dekompletację). 
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15. Wszelkie zmiany w treści oferty i w/w dokumentów (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być 

podpisane przez osobę upoważnioną przez Wykonawcę do ich podpisania. 

16. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić 

bezwzględnie pieczęć firmy ponadto koperta powinna być zaadresowana do  zamawiającego i z 

napisem zawierającym tytuł postępowania: 

 

 

Przebudowa części budynku usługowo - mieszkalnego na pomieszczenia 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

Znak sprawy: OPS 271.2.2017 

– nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 17.10.2017 r.  godz. 11.15” 

 

17.  Tajemnica przedsiębiorstwa: 

a) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert 

lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

b) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 869 ust. 4 ustawy Pzp. 

c) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 

jednoznacznego wskazania, które informacje Wykonawca uznaje za tajemnicę przedsiębiorstwa 

oznaczać będzie, że podlegają one ujawnieniu bez zastrzeżeń. 

 

XVI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.10.2017 r. godz. 11.00 w Ośrodku Pomocy 

Społecznej, ul. Kaczyska 26, 62-010 Pobiedziska 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.10.2017 r. godz. 11.15 w pokoju nr 5  w Ośrodku Pomocy 

Społecznej, ul. Kaczyńska 26, 62-010 Pobiedziska. 

3. Otwarcie ofert jest jawne.  
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4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

5. Podczas otwarcia ofert zostanie podana nazwy (firma) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

a) Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) Firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

 

XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY  

1. Wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu oferty: 

a) Całkowitą wartość zamówienia; 

b) Okres gwarancji; 

2. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, w wartości netto i brutto z wyodrębnieniem 

należnego podatku VAT. 

3. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, 

jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu 

zamówienia (umowy). 

4. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy 

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Oświadczenie takie należy złożyć na 

formularzu ofertowym. Uwaga przedmiotowy wymóg dotyczy wyłącznie tzw. odwróconego VAT. 

6. Cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi 

zasadami zaokrągleń) łącznie z należnym podatkiem od towaru i usług VAT. 

7. Podatek od towarów i usług (VAT) należy uwzględniać w cenie ofertowej w wysokości 

obowiązującej na dzień składania ofert. 

8. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami 

ustawy o podatku od towaru i usług i podatku akcyzowym. 
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9. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym obejmującym cały zakres określony 

w dokumentacji technicznej dotyczącej zadania, na które składana jest oferta. 

10. Zgodnie z art. 87 ust. 2. Ustawy Pzp Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki 

pisarskie, omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty 

z SIWZ. Poprawiając omyłki rachunkowe, Zamawiający będzie uwzględniał konsekwencje 

rachunkowe dokonanych poprawek. 

 

XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT. 

1. Oferty będą oceniane wg nw. kryteriów, którym przyporządkowano następujące wagi: 

Lp. Kryterium Znaczenie w % 

1 Cena (C) 60% 

2 Okres gwarancji (G) 40% 

 RAZEM:  100% 

 

1. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru: 

Lp=C+G 

Gdzie: 

Lp- łączna liczba punktów przyznanych ofercie 

C - Liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena 

G – Liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – okres gwarancji 

. 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wszystkie wymagania SIWZ, która uzyska 

najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu  o powyższy wzór. 

3. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po  przecinku. 

4. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów, w tym: 

a) Maksymalnie 60 pkt w kryterium cena; 

b) Maksymalnie  40 pkt w kryterium okres gwarancji; 

5. Sposób obliczania punktów dla każdego z kryteriów: 
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KRYTERIUM nr 1 – CENA (C): 

Ocenie podlegać będzie łączna cena brutto za wykonania zamówienia, która podana zostanie w 

formularzu oferty. Punkty dla poszczególnych ofert przyznane zostaną według następującego wzoru: 

 

C=( Cn/Cof.b)X100x60% = ilość punktów 

gdzie: 

Cn- najniższa cena oferty brutto 

Cof.b - cena brutto oferty badanej 

60% - wskaźnik stały 

 

KRYTERIUM nr 2 – Okres gwarancji 

Ocenie podlegać będzie długość okresu gwarancji oferowanego przez Wykonawcę. Punkty dla 

poszczególnych ofert przyznane zostaną według następującej tabeli: 

 

Lp. Długość okresu gwarancji Liczba punktów 

1 36 miesięcy 0 

2 42 miesiące 10 

3 48 miesięcy 20 

4 54 miesiące 30 

5 60 miesięcy 40 

Jeżeli w karcie oferty wykonawca wpisze inny okres gwarancji lub nie wpisze jak określony  w 

powyższej ofercie Zamawiający uzna za prawidłowy okres 48 miesięcy. 

 

6. Zamawiający obliczy punkty liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc  po przecinku, zaokrąglając 

zgodnie z zasadami matematycznymi. 

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy 

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 
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nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Oświadczenie takie należy złożyć na 

formularzu ofertowym. Uwaga przedmiotowy wymóg dotyczy wyłącznie tzw. odwróconego VAT. 

8. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę  z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej 

cenie lub koszcie Zamawiający wzywa wykonawców , którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

9. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

 

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu 

widzenia kryteriów w niniejszej SIWZ. 

2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę pismem. 

3. Wykonawca zobowiązany jest stawić się w siedzibie Zamawiającego celem podpisania umowy. 

4. Nie zgłoszenie się Wykonawcy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego będzie 

traktowane jako uchylenie się od zawarcia umowy. 

5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie 

wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

6. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ, projektu 

umowy oraz z danych zawartych w ofercie. 

7. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca, którego oferta została 

uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności: 

a) w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie – przedłożyć kopię umowy 

konsorcjum; 

b) przedłożyć kopię dokumentów potwierdzających uprawnienia kierowników budowy; 

c) przedstawić harmonogram robót; 

d) przedłożyć na  dwa dni przed podpisaniem umowy kosztorysy ofertowe uproszczone; 

e) wnieść wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 

ofertowej brutto. 

f) kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej swym 

zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia 

ciała, rozstroju zdrowia lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub 

osób trzecich, jak również szkód spowodowanych błędami, powstałych w związku z 

wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę 

ubezpieczenia nie niższą niż 150 000.00 zł (w zależności na jakie zadania zostanie złożona 

oferta) 
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XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY.   

 

1. Zamawiający będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służy pokryciu 

roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 

całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego 

wynikającego z umowy. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących 

formach: 

a) Pieniądzu; 

b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) Gwarancjach bankowych; 

d) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

innych formach. 

4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 

koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy Wykonawcy. 

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w pkt. 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

6. Zwrot zabezpieczenia: 

a) Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

b) Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości 

zabezpieczenia. 

c) Kwota, o której mowa w lit. b, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie terminu okresu 

rękojmi za wady. 

7. Pozostałe uregulowania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy regulują przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

XXI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 

DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY LUB WZÓR UMOWY. 

 

1. Wszystkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ i 

stanowi jego integralną część. 

2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 

3. Przewiduje się możliwość dokonania w Umowie następujących zmian:          
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a) skrócenia lub wydłużenia terminów wykonania Przedmiotu umowy lub jej poszczególnych 

elementów w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanej w ust. 4;  

b) zmniejszenia lub zwiększenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku 

zaistnienia okoliczności wskazanej w ust. 6;  

4. Strony przewidują możliwość zmiany (skrócenia lub wydłużenia) terminów wykonania Umowy,  

wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie Przedmiotu 

umowy lub jej elementów, w następujących przypadkach:   

a) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., 

w szczególności:  

 istotnie odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w 

szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; 

 istotnie odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie 

gruntu, skał, itp.); 

 niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem; 

 wykopaliska archeologiczne nieprzewidywane w SIWZ; 

b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 

 wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego; 

 konieczność usunięcia błędów  w dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ; 

 zmiana dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego; 

c) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

 przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

decyzji, zezwoleń, itp.; 

 wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych z przyczyn innych niż zawinione 

przez Wykonawcę w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego, 

 konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego 

konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy. 

d) pozostałe zmiany: 

 siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie umowy zgodnie z SIWZ; 

 protesty ludności; 

 konieczność przedłużenia terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności 

niezależnych od Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, 

zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót dodatkowych; 
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 działania osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających realizację umowy - w zakresie 

koniecznym, w szczególności terminu realizacji umowy,  

 wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych rozumianych jako: ciągłe opady 

deszczu lub śniegu dłuższe niż 5 dni, wystąpienia niskich temperatur powyżej 5 dni 

uniemożliwiających realizację robót zgodnie z przyjętą technologią – powyższe winno być 

stwierdzone w oparciu o obiektywne dane meteorologiczne i potwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego;  

 udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres lub 

termin realizacji  umowy; 

 wystąpienia szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych 

niezbędnych dla prawidłowej realizacji poszczególnych robót lub elementów Umowy;  

 zmiany przepisów prawa istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji Umowy;  

 w przypadku przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie 

Przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w punktach poprzedzających, a z przyczyn 

obiektywnych uniemożliwiło wykonanie Przedmiotu zamówienia w przewidzianym pierwotnie 

terminie. Zmiany te będą dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, w jakim ukończenie 

Przedmiotu zamówienia jest lub przewiduje się że będzie opóźnione na skutek tych działań.  

5. Strony dopuszczają możliwość zmiany Harmonogramu rzeczowo – finansowego w trakcie 

realizacji zamówienia pod warunkiem nieprzekroczenia umownego terminu zakończenia realizacji 

zamówienia. (Harmonogram oraz jego zmiany muszą zostać zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Zmiana harmonogramu nie stanowi aneksu do umowy). Zmiana harmonogramu 

nie będzie wpływać na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.  

6. Strony przewidują możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy: 

 w przypadku określonym w art. 144 ust. 1 pkt. 2 PZP z zastrzeżeniem §13 ust. 1 

a) w przypadku zmiany przepisów prawa istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji  

umowy;  

b) zmniejszenia wysokości wynagrodzenia w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z 

realizacji części robót. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy 

zostanie obniżone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz 

udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy 

planowanymi świadczeniami 

7. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust.4. punkt a do d 

termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do 

zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania 

tych okoliczności. Każda taka zmiana wprowadzona będzie w trybach i procedurach opisanych w 

Umowie. 

8. Wszystkie postanowienia określone w ust. 4 oraz 6 mogą stanowić  katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę, tj. mają charakter fakultatywny, tym samym nie stanowią 

zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego i dokonania zmiany Umowy. 

9. Nie stanowi zmiany Umowy: 

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana 

nr rachunku bankowego); 
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b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do wykonywania zakresu 

umowy lub kontaktów między Stronami; 

10. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w terminie realizacji Przedmiotu zamówienia 

nowy termin zostanie wydłużony o czas niezawinionego przez Wykonawcę przestoju. Warunkiem 

wydłużenia terminu realizacji Umowy będzie wystąpienie przez Wykonawcę z pisemnym 

wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem 

przyczyn uzasadniających jego przedłużenie. W takim przypadku Zamawiający pisemnie 

potwierdzi fakt okresu przestoju, co stanowić będzie podstawę do spisania stosownego aneksu 

przedłużającego termin realizacji Umowy. 

11. Wykonawca przed przystąpieniem do wprowadzenia jakichkolwiek zmian w robotach 

budowlanych w stosunku do dokumentacji w szczególności co do projektu, kosztorysu bądź 

STWiORB musi uzyskać bezwarunkową pisemną zgodę Zamawiającego. 

12. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień Umowy: 

a) Zamawiający: wnioskuje pisemnie do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej 

zmiany. 

b) Wykonawca: wnioskuje pisemnie do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej 

zmiany. 

13. Przyczyny dokonania zmian postanowień Umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w 

stosownych dokumentach - notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp. 

 

XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASTRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOWY O 

PRACĘ 

 

1. Na zasadzie art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności 

w trakcie realizacji zamówienia: robotników budowlanych wykonujących  roboty budowlane w 

zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej cieplnej, wentylacyjnej, gazowej oraz 

instalacyjnej elektrycznej pod kierownictwem Kierownika budowy lub Kierownika robót 

wykonujących pracę w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks 

pracy; 

2. W trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 

w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania złożenia przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie 

potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy. 

3. W trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się 

przedłożyć Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w ust. 6 czynności w trakcie realizacji zamówienia:  
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a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i 

wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy 

lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia 

czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z 

dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów 

powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów o których mowa w ust. 3, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia osób wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w ust. 

1. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

XXIII. UMOWA RAMOWA 

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej  

 

XXIV. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

XXV.  ODWRÓCONA ZASADA OCENY OFERT 

1. Zamawiający informuje, że stosownie do dyspozycji art. 24aa) ustawy Pzp najpierw dokona oceny 

ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

2. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt. 1 uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada czy nie podlega 

wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę 

najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 
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XXVI. POUCZENIE O ŚRODKACH PRAWNYCH. 

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 

której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustaw. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 

b) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

d) odrzucenia oferty odwołującego; 

e) opisu przedmiotu zamówienia; 

f) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,  

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 

do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 

8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo 

dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w 

ustawie Pzp dla tej czynności.  
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9. Na czynności, o których mowa w pkt 8, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 

ustawy Pzp. 

10. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 

5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 5 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 

przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej. 

12. Odwołanie wobec czynności wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy 

zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia. 

13. Jeżeli Zamawiający nie prześle Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty odwołanie wnosi się 

nie później niż w terminie:  

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia 

b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 

14.  W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

15. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.  

 

XXVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r, poz. 2164 ze zm.) oraz przepisy 

kodeksu cywilnego. 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Projekt budowlano -wykonawczy 

2. Wzór umowy 

3. Przedmiary 

4. STWiOR 

5. Karta oferty 

6. Wzory oświadczeń 

                     Zatwierdzam: 

 

…………………………. 

 


