Nasz znak: RIZ.271.8.2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA ROBOTY BUDOWLANE
o wartości poniżej kwoty 5 548 000 euro
w trybie przetargu nieograniczonego w ramach przedmiotu zamówienia
pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Kolonii Raduckiej 41
z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy – etap II”

Symbol wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45215000-7 roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej
i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
45410000-4 tynkowanie
45431000-7 kładzenie płytek
45442000-7 nakładanie powierzchni kryjących
45321000-3 izolacja cieplna
45111000-8 roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1 instalowanie wentylacji
45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne
45313400-4 instalowanie infrastruktury okablowania

Zatwierdzam:
Z-ca Wójta
/-/ Renata Kostrzycka
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Nazwa Zamawiającego:
Adres:
NIP:
strona internetowa:
adres e-mail:
telefon:
faks

II.

Gmina Osjaków
ul. Targowa 26, 98 – 320 Osjaków
8321972722
www.osjakow.bip.net.pl
sekretariat@osjakow.pl
(43) 842 33 91
(43) 842 33 91 w. 13

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do niniejszej ustawy.
2. W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza zastosowanie procedury odwróconej, zgodnie
z art. 24aa ustawy, i dokona najpierw badania i oceny ofert poprzez:
2.1. zbadanie złożonych ofert w celu ustalenia, czy nie podlegają odrzuceniu na podstawie
przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli:
a) jest niezgodna z ustawą,
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,
h) wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
i) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy,
j) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub interes bezpieczeństwa państwa,
a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,
k) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
2.2. zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryteriów opisanych w rozdziale XIV i ustali,
która oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
2.3. zamawiający zbada oświadczenie wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik Nr 4 oraz oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu stanowiące Załącznik Nr 3, i wezwie wykonawcę do złożenia
dokumentów wymienionych w rozdziale VII SIWZ, w celu sprawdzenia czy złożone przez
wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o niepodleganiu
wykluczeniu z postępowania są prawdziwe i wykluczy go z postepowania, jeżeli zaistnieje
choćby jedna z przesłanek wykluczenia wskazana w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt
1 ustawy,
2.4. jeżeli zajdzie konieczność wykluczenia wykonawcy z udziału w postepowaniu, na podstawie
przesłanek określonych w art. 24 ust.1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 powtórzy procedurę
w stosunku do kolejnego w rankingu ofert wykonawcy.
3. Ilekroć w dokumencie jest mowa o:
a) SIWZ – należy rozumieć specyfikację istotnych warunków zamówienia,
b) Ustawie lub Pzp – należy rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
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publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.),
c) ŚDS – Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolonii Raduckiej 41.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) polegających na przebudowie
i rozbudowie budynku komunalnego w Kolonii Raduckiej 41 z przeznaczeniem na Środowiskowy
Dom Samopomocy – etap II, w oparciu o prawomocną decyzję Nr 544/2016 Starosty Wieluńskiego
z dnia 08.07.2016 r., znak: AB .6740.326.2016, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą
pozwolenia na budowę obejmujące rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku
komunalnego w miejscowości Kolonia Raducka z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom
Samopomocy zlokalizowany na działce o nr geod. 115, obręb Kolonia Raducka, gmina Osjaków,
w zakresie rzeczowym, o którym mowa w szczególności w ust. 3 i 4 niniejszego rozdziału.
2. Projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Kolonii Raduckiej 41
z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy”:
1) współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020, oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, działanie VII.3 Infrastruktura
opieki społecznej
2) planowany jest do współfinansowania z budżetu państwa ze środków rezerwy celowej budżetu
państwa na prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi - utworzenie nowego środowiskowego domu samopomocy
Celem realizowanego zadania/projektu jest utworzenie przez Gminę Osjaków, środowiskowego domu
samopomocy w Kolonii Raduckiej 41 dla 30 uczestników.
3. Budynek komunalny jest wykonany do stanu surowego zamkniętego. Zakres prac i robót w ramach
zadania inwestycyjnego będącego przedmiotem zamówienia w szczególności obejmuje: :
1) wykonanie robót ogólnobudowlanych, w tym: docieplenie ścian zewnętrznych wraz z elewacją
(zgodnie z załączonym projektem), podłoża na gruncie, podłoża na stropie, stolarka okienna
i drzwiowa, tynki wewnętrzne, docieplenie poddasza, roboty malarskie i okładzinowe, roboty
wykończeniowe, dojście do budynku, opaska wokół budynku,
2) roboty ogólnobudowlane remontu budynku kotłowni, w tym: roboty rozbiórkowe, murarskie,
docieplenie ścian zewnętrznych wraz z elewacją, więźba i pokrycie dachowe, posadzki, stolarka
okienna i drzwiowa, wykonanie izolacji, tynków wewnętrznych, roboty wykończeniowe;
3) zagospodarowanie terenu: roboty rozbiórkowe, utwardzenie terenu, ogrodzenie działki;
4) wykonanie robót instalacyjnych w zakresie branży sanitarnej: instalacji wody zimnej i ciepłej,
instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji grzewczej - technologii pompy ciepła, instalacji wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej,
5) wykonanie robót instalacyjnych w zakresie branży elektrycznej i elektroenergetycznej, w tym:
instalacje zewnętrzne (przyłącze elektroenergetyczne, teleinformatyczne), instalacje wewnętrzne
(tablice rozdzielcze, instalacja gniazd wtykowych, oświetlenia, odgromowa i uziemienia, fotowoltaiczna, wraz z jej uruchomieniem i wykonaniem pełnej dokumentacji zgłoszeniowej do OSD), instalacje niskoprądowe (instalacja CCTV, strukturalna, przyzywowa dla osób niepełnosprawnych, sprzęt
aktywny, instalacja oddymiania);
6) przeprowadzenie prób i sprawdzeń zamontowanych urządzeń i instalacji,
7) obsługę geodezyjną, w tym tyczenie i inwentaryzację powykonawczą obiektu,
8) przygotowanie pełnej dokumentacji dla urządzeń podlegających zgłoszeniu w Urzędzie Dozoru
Technicznego w Łodzi,
9) przygotowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia do Państwowego Powiatowej Inspektora Sanitarnego w Wieluniu, Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Wieluniu oraz
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu, w celu uzyskania decyzji pozwolenie
na użytkowanie;
10) przygotowanie pełnej dokumentacji powykonawczej, określonej we wzorze umowy (§ 11 ust. 4).
4. Szczegółowo przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa – projekt budowlany branży
architektonicznej, projekt zamienny branży sanitarnej, projekt zamienny branży elektrycznej, projekt
robót geologicznych, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, które są
dokumentem pomocniczym do przygotowania oferty. Przedmiot zamówienia musi być wykonany
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zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej
i z należytą starannością.
5. Przedmiar robót załączony do SIWZ ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do
dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty
budowlane będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej
ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe
z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do
wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich
wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.
6. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych, przedmiarze robót lub innych dokumentach przetargowych typów i/lub symboli
materiałów lub urządzeń oraz nazw ich producentów (lub inne oznaczenia wskazujące na pochodzenie),
Zamawiający informuje, że każdorazowo mają one charakter wyłącznie przykładowy. Zostały określone
jedynie w celu sprecyzowania parametrów, wymogów techniczno-użytkowych, zastosowania
kolorystyki elementów przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy w dokumentach pojawi się
jakikolwiek zapis, który może wskazywać znaki towarowe, pochodzenie, Zamawiający dopuszcza
składanie ofert materiałowo, technologicznie i użytkowo równoważnych, tj. takich które zagwarantują
realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę i zapewnią uzyskanie parametrów
technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej.
7. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej konkretnego materiału lub urządzenia Wykonawca
oferując rozwiązanie równoważne musi wykazać, że proponowany materiał lub urządzenie jest
adekwatne pod względem funkcjonalnym, użytkowym, zapewnia analogiczny efekt końcowy i nie
spowoduje niekorzystnej zmiany jakiejkolwiek z zakładanych właściwości przedmiotu umowy.
8. W przypadku podania w opisach nazw własnych materiałów lub urządzeń, nie mają one na celu
naruszenia przepisów art. 7 i art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, a jedynie sprecyzowanie
oczekiwań jakościowych, użytkowych i technologicznych Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje
się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego jest obowiązany
wykazać, że oferowane przez niego materiały lub urządzenia spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego. W związku z powyższym, w przypadku zaoferowania materiałów lub urządzeń
równoważnych do materiałów i urządzeń określonych przykładowo w dokumentacji, wykonawca
zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy opis oferowanych materiałów lub urządzeń wykazując,
że zaproponowane rozwiązania są równoważne pod względem technicznym, jakościowym, użytkowym
i funkcjonalnym (posiadają nie gorsze właściwości użytkowe i funkcjonalne jakie zostały opisane
w dokumentacji projektowej). Brak w ofercie opisu, o którym mowa powyżej, będzie traktowany jako
deklaracja wbudowania materiałów wymienionych w dokumentacji projektowej.
9. Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na okres określony
w swojej ofercie. Gwarancja jest udzielana na warunkach określonych we wzorze umowy.
10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom i jest zobowiązany do
wskazania w ofercie nazwę i adres oraz zakres zamówienia, których wykonanie powierzy
podwykonawcom. Nazwa i adres, jeśli są mu już znane.
11. Na podstawie art. 29 ust. 3a Zamawiający, przy realizacji zamówienia wymaga zatrudnienia na umowę
o pracę przez wykonawcę, lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących
czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli m. in. pracowników wykonujących
roboty rozbiórkowe, murarskie, malarskie, wykończeniowe, montażowe, jeżeli wykonywanie tych
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.).
12. Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych,
wykonujących obsługę geodezyjną. W związku z powyższym, wykonawca lub podwykonawca
w odniesieniu do pracowników, o których mowa w ust. 10, przed rozpoczęciem wykonywania przez
nie czynności na budowie, przedstawi inspektorowi nadzoru oświadczenie o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracę tych osób wykonujących czynności bezpośrednie. Oświadczenie to
powinno w szczególności zawierać:
1) określenie podmiotu składającego oświadczenie (nazwa, adres wykonawcy, podwykonawcy),
2) datę złożenia oświadczenia,
3) wskazanie, że czynności (roboty), z określeniem ich rodzaju, wykonują osoby zatrudnione na
umowę o pracę,
4) wskazanie liczby osób zatrudnionych na umowę o pracę, wraz z podaniem wymiaru czasu pracy
i określeniem rodzaju umowy (na czas określony, nieokreślony, na zastępstwo, itp.),
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5) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
13. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec wykonawcy lub podwykonawcy, odnośnie spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust.
10.
14. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania świadczenia.
15. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełniania wymogu
zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, czynności
o których mowa w ust. 10, następujące dowody:
1) 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;
2) 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 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2019 r., poz.
1781).
16. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 10 czynności zamawiający przewiduje sankcję
w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze
umowy (§ 13 ust. 1 pkt 11).
17. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w ust. 10 czynności i zagrożone jest karą umowną, o której mowa w zdaniu
pierwszym.
18. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.

IV.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2021 r.
2. Oferty przewidujące dłuższy termin wykonania przedmiotu umowy zostaną odrzucone.
3. Przez termin zakończenia realizacji umowy uznaje się dzień protokolarnego odbioru końcowego
przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23
ustawy Pzp (rozdział VI ust. 1 SIWZ) i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (rozdział VI ust. 2 pkt 1
SIWZ) – tj. Zamawiający wymaga złożenia, aktualnego na dzień składania ofert, oświadczenia, że
nie podlega wykluczeniu z postępowania (Załącznik Nr 3 do SIWZ), potwierdzającego wstępne
potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj. Zamawiający wymaga złożenia, aktualnego na
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dzień składania ofert, oświadczenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 4 do
SIWZ), stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
określone w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów – tj. Zamawiający nie ustanawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że:
2.1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 1 700 000,00 zł (słownie:
jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100),
2.2) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 200 000,00
zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy zł 00/100).
3) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał
posiadanie zdolności technicznej i zawodowej poprzez:
3.1) wykazanie, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób
należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej
dwie (2) roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie i/lub rozbudowie budynku
kubaturowego wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi o wartości co najmniej
800 000,00 zł brutto każda robota, oraz załączy poświadczenie, referencje lub inne
dokumenty potwierdzające, ze roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,
3.2) wykazanie, że wykonawca dysponuje lub będzie dysponował:
3.2.1) jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej uprawniające do kierowania
robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji i architektury obiektu,
3.2.2) jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane
bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
3.2.3) jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane
bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych.
Ponadto każda z ww. osób musi posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie
w budownictwie, rozumiane jako okres od uzyskania uprawnień budowlanych, i w tym czasie
kierować robotami w danej specjalności lub budową przez łączny czas minimum 6 miesięcy.
Zamawiający dopuszcza łączenia w/w specjalności, jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób
będzie posiadała łącznie wymagane przez Zamawiającego uprawnienia.
Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) osoby, które przed dniem wejścia
w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania
zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują
uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień
budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu
o przepisy będące podstawą ich nadania. Zgodnie z art. 12a ustawy prawo budowlane,
samodzielne funkcje w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również
wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 220).
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez
Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII SIWZ, zgodnie z formułą: spełnianie spełnia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą wykazać,
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że warunki udziału w postępowaniu określone powyżej spełniają łącznie. Żaden z nich nie może
podlegać wykluczeniu z postępowania.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
2) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ustala
się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje również pełnomocnictwo do poświadczania
„za zgodność z oryginałem” wszystkich dokumentów oferty wspólnej. Pełnomocnictwo należy
przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza.
Pełnomocnictwo winno zawierać w szczególności wskazanie postępowania o zamówienie
publiczne, którego dotyczy, wszystkich wykonawców oferty wspólnej z podaniem ich nazw
i adresów siedzib, zakres umocowania i dane pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być podpisane
przez wszystkich wykonawców oferty wspólnej, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń
woli wynikające z odpowiednich rejestrów lub ewidencji,
3) składają samodzielnie (odrębnie) oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu w postępowaniu (Zał. Nr 3 do SIWZ),
4) wnoszą wadium przez pełnomocnika lub wnosi je jeden z wykonawców oferty wspólnej,
5) przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie.
4. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana,
zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.
5. Oferta wspólna, składana przez co najmniej dwóch wykonawców, zawiera:
I. dokumenty i oświadczenia wspólne:
1) formularz oferty, wg Załącznika Nr 1 do SIWZ,
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg Załącznika Nr 4 do SIWZ,
3) wykaz robót budowlanych, wg Załącznika Nr 5 do SIWZ,
4) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, wg Załącznika Nr 6 do SIWZ,
5) dokument potwierdzający posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej,
6) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
7) dowód wniesienia wadium.
II. dokumenty i oświadczenia składane przez każdego wykonawcę oferty wspólnej:
1) oświadczenie wykonawcy stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ
2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
3) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji
– dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ;
4) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, wg Załącznika Nr 7 do SIWZ,
5) oświadczenie 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, wg Załącznika Nr 8 do
SIWZ.
6. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w odniesieniu do zamówienia lub
jego części wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nim stosunków prawnych.
7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, stanowiące Załącznik Nr 9 do
SIWZ.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy wobec tego podmiotu nie zachodzą
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego potencjał, nie potwierdzają spełnienia warunków udziału w postepowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca
w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a 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 może żądać dokumentów,
które w szczególności określają:
1) dane podmiotu udostępniającego swoje zasoby oraz dane wykonawcy, na rzecz którego te zasoby
są udostępniane,
2) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
3) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego,
4) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
5) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
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.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów niżej
wymienionych dokumentów:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
2) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ;
3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, wg Załącznik Nr 7 do SIWZ.
Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części
zamówienia Podwykonawcy.
W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wskazania
w formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) zakresu zamówienia, który zamierza powierzyć
Podwykonawcom.
Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na zasoby którego Wykonawca
powoływał się na zasadach określonych w SIWZ (art. 22 ust. 1 ustawy Pzp), w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
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w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
niniejszego postepowania o zamówienie publiczne.
16. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia
wykonania części zamówienia temu podwykonawcy.
17. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte i terminowe wykonanie zamówienia.
18. Jeżeli Wykonawca zamierza Podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach
lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, powierzyć
wykonanie części zamówienia, może zostać wezwany do przedstawienia w stosunku do tych
Podwykonawców następujących dokumentów:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji
– dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ;
3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, wg Załącznika Nr 7 do SIWZ.

VI.

PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 ust. 1 USTAWY:

1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania
o udzielenie zamówienia 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 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. z 2020 r. poz. 1444
z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1133),
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. z 2012 poz. 769 ze zm.);
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 ust 2 lit a-d SIWZ,
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;
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 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;
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
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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;
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. 2020 r. poz. 358);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 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 2020 r. poz. 1076), 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. Zamawiający przewiduje wykluczenie z udziału w postępowaniu wykonawców na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się
wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814 ze zm.) 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 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 ze zm.).
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 i ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp (rozdz. VI ust. 1 pkt 2 i 3 oraz 5-9 i rozdz. VI ust. 2 pkt 1 niniejszej SIWZ), 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 tego nie stosuje się, w stosunku do wykonawcy, który jest podmiotem zbiorowym i orzeczono
wobec niego prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie
upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie ust. 3.
5. W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp (rozdz. VI ust. 1 pkt 8 niniejszej SIWZ),
przed wykluczeniem wykonawcy z postępowania, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość
udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie
zakłóci konkurencji.
6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:
1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej
lub finansowej Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia:
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3.

4.

5.

1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej, że
wykonawca posiada środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości 1 700 000,00 zł
(słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc
przed upływem terminu składania ofert;
2) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż 1 200 000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy zł 00/100).
W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postepowaniu dotyczącego zdolności technicznej
lub zawodowej, Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia następujących dokumentów:
1) wykazu robót budowlanych, zawierający co najmniej dwie (2) roboty budowlane polegające na
budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku kubaturowego wraz z instalacjami sanitarnymi i
elektrycznymi o wartości co najmniej 800 000,00 zł każda robota, wykonanych nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o
tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ;
2) 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 ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający
żąda od Wykonawcy:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ
3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ,
4) 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, stanowiącego
Załącznik Nr 8 do SIWZ.
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie
wykluczeniu, o których mowa w rozdziale VII ust. 1 SIWZ.
Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.
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6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VII ust. 1 pkt 3 ppkt 1 SIWZ - 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, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. VII ust. 1 pkt
3 ppkt 1 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem 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. Informacje dotyczące terminu
wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio.
8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu składanego przez wykonawcę, zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.
9. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
składają dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r . w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 1282).
10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty, o których
mowa w rozdziale VII ust. 1 pkt 3 SIWZ – składa każdy z wykonawców oddzielnie, natomiast dokumenty,
o których mowa w rozdziale VII ust. 1 pkt 1 i pkt 2 SIWZ wykonawcy mogą złożyć wspólnie.
11. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 1282). dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na
których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz
dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
12. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem.
13. 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.
14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów,
o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., innych niż oświadczenia,
wyłącznie wówczas, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
16. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia lub innych dokumentów niezbędnych
w toku niniejszego postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub
budzą wątpliwości wskazane przez zamawiającego, zamawiający wzywa do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym,
chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu albo byłoby konieczne unieważnienie postępowania.
17. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży je wadliwe, zamawiający wezwie
wykonawcę do ich złożenia, w terminie przez siebie wyznaczonym, chyba, że mimo ich złożenia oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne jest unieważnienie postępowania.
18. Zamawiający, na każdym etapie postępowania, jeżeli jest to niezbędne, może wezwać wykonawców
do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
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INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

W prowadzonym postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się,
zgodnie z wyborem zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1041), osobiście, za
pośrednictwem faksu lub przy użyciu poczty e-mail, przy czym złożenia oferty wymaga się w formie
pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
Prawo pocztowe (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1041) lub osobiście.
Dopuszcza się przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za
pośrednictwem faksu, przy użyciu poczty e-mail lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020
r., poz. 344). Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Dane Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami:
a) siedziba Zamawiającego: Urząd Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26, 98 – 320 Osjaków
b) nr faksu Zamawiającego: (43) 842 33 91 w. 13
c) adres e-mail: sekretariat@osjakow.pl,
d) osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Renata Kostrzycka, z-ca wójta,
tel. (43) 842 33 91 w. 31, e-mail: rkostrzycka@osjakow.pl – procedura, Henryk Nowak – inspektor
ds. inwestycji i planowania przestrzennego, tel. (43) 842 33 91 w. 32, e-mail: hnowak@osjakow.pl
– przedmiot zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości
określonych w SIWZ. Zamawiający wnioskuje o składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ
w wersji edytowalnej, co ułatwi Zamawiającemu udzielanie wyjaśnień.
Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania ofert, o którym mowa
powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku, o którym w zdaniu pierwszym.
Zamawiający prześle treść wyjaśnień wykonawcom, którym przesłał specyfikację istotnych warunków
zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści je na stronie internetowej.
W uzasadnionych przypadkach, zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić
treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji, Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
wykonawcom, którym udostępnił SIWZ i zamieści ją na stronie internetowej.

IX.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

1. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 30 000 zł (słownie: trzydzieści
tysięcy zł 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym,
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
a) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz.
299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
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o numerze: 12 9251 1019 0011 1285 2000 0080, dla podmiotów zagranicznych: SWIFT CODE
GBWCPLPP 12 9251 1019 0011 1285 2000 0080.
4. Wadium w innej formie niż pieniądz (oryginał dokumentu) należy dołączyć do oferty w oddzielnej
kopercie, a kserokopie dokumentu do oferty. Oryginału gwarancji wadialnej nie należy trwale łączyć
z dokumentami ofertowymi.
5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu
Zamawiający uzna za skutecznie wniesione, jeżeli wpłynie na rachunek bankowy Zamawiającego,
o którym mowa w ust. 3) do godz. 11.00 dnia 21.01.2021 r. Kserokopię dokumentu potwierdzającego
wniesienie wadium należy załączyć do oferty.
6. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5,
winien zawierać:
a) nazwę, adres siedziby, NIP Wykonawcy, Zamawiającego i gwaranta (banku lub instytucji
ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji),
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) okres ważności gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą,
e) oświadczenie gwaranta, że zobowiązuje się on bezwarunkowo i nieodwołalnie do zapłaty
wymaganej kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty
kwoty wadium, powstałe na wskutek okoliczności określonych w ustawie.
7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, Zamawiający
zwraca wadium wszystkim Wykonawcom, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta wybrana została jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 1a ustawy.
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
9. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, o którym mowa w art.
25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2
pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.

X.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 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.
3. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi
zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. 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
najkorzystniejszej oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XI.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:
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1. Wymagania podstawowe:
1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
2) ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ;
3) oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy
(wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny wykonawcy(ów) lub z pełnomocnictwa
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka
osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby;
4) upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty
należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa
wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
5) wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Forma oferty.
1) oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4.
Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie dopuszcza składania
ofert w postaci elektronicznej,
2) stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do SIWZ
i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie,
3) dokumenty przygotowywane samodzielnie przez wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących
załączniki do SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu,
4) całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie,
np. oferta zbroszurowana, spięcie.
5) wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez
siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego)
muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. Wszelkie skreślenia
i zmiany naniesione przez wykonawcę w uprzednio wpisany przez niego tekst muszą być
parafowane i datowane. Nie dopuszcza się dokonywania poprawek przy użyciu korektora,
6) przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może zmienić ofertę. Żadna z ofert nie może
być zmieniona ani wycofana po upływie wyznaczonego terminu składania ofert. Zmiana oferty może
nastąpić tylko poprzez złożenie zmienionej, pisemnej oferty według takich samych zasad jak
wcześniej składana oferta wraz z oświadczeniem o zmianie oferty, które dołączone jest do oferty.
Oferta zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi jednoznacznie wskazywać, które postanowienia
oferty są zmieniane.
7) wykonawca może wycofać już złożoną ofertę, tylko przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający może wydać ofertę wykonawcy tylko na podstawie pisemnego żądania zwrotu oferty,
złożonego przez osobę upoważnioną ze strony wykonawcy do wykonania tej czynności.
Upoważnienie do wycofania oferty musi być załączone do żądania zwrotu oferty.
3. Zawartość oferty. Kompletna oferta musi zawierać:
1) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1,
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego, które
stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 i 4 do SIWZ, wraz z informacją
o podmiotach trzecich, jeśli powołuje się na ich zasoby w celu wykazania braku podstaw wykluczenia
oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
3) stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej;
4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument
ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika wszelka korespondencja w sprawie zamówienia
publicznego kierowana będzie do pełnomocnika (lidera konsorcjum);
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5) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia wg Załącznika Nr 9 do SIWZ;
6) dowód wniesienia wadium.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać Wykonawcę, którego oferta została oceniona
najwyżej do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VII ust. 1 SIWZ.
Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość
zastosowania w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
4. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec w ofercie (oświadczeniem
zawartym w Formularzu Oferty), jaka część informacji stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913). W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest oddzielić te informacje
od pozostałej treści oferty w sposób umożliwiający Zamawiającemu zachowanie tych informacji
w tajemnicy, np. poprzez umieszczenie ich na ostatnich stronach oferty i wyodrębnienie, opisanie
zakładką „tajemnica przedsiębiorstwa”. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy, o której mowa, przez tajemnicę
przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym
zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym
rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z
informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu
utrzymania ich w poufności. W przypadku wskazania w formularzu oferty informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca dołącza do oferty wyjaśnienie wykazujące, że zastrzeżone
przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec nazwy
firmy oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i rękojmi, warunków płatności zawartych w jego ofercie. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie
składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący:
1) <GMINA OSJAKÓW, ul. Targowa 26, 98 – 320 Osjaków>
na <Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Kolonii Raduckiej 41
z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy – etap II>
nie otwierać przed < 21.01.2021 r., godz. 11.15>.
2) Koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz
zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe oznakowanie koperty, które może
skutkować jej otwarciem bądź nieterminowym wpływem do siedziby Zamawiającego.

XII.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1. Oferty należy składać:
w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26, 98-320 Osjaków,
pokój nr 16 – sekretariat, w terminie do dnia: 21.01.2021 r., do godz. 11.00.
2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26,
98-320 Osjaków, pokój nr 9 - sala konferencyjna, w dniu upływu terminu składania ofert,
tj. 21.01.2021 r. o godz. 11.15.
3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Koperta
lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta, zostanie opatrzone numerem według kolejności
składania ofert oraz terminem jej złożenia.
4. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas
otwarcia ofert zostanie podana cena napisana cyfrą.
5. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie
internetowej informacje dotyczące:
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1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
6. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po
upływie terminu do wniesienia odwołania.

XIII.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1. Cenę oferty stanowi kwota podana w Formularzu Oferty.
2. Podana w formularzu cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z uwzględnieniem ceny brutto,
netto oraz podatku VAT. Cena powinna być podana za załączonym formularzu ofertowym,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku braku zapisu miejsc po przecinku uznaje
się, że podano tam cyfry „00”.
3. Cena oferty jest cena ryczałtową. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U.
z 2020 r., poz. 1740) ten rodzaj wynagrodzenia określa art. 632 następująco:
§1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć
rozmiaru lub kosztów prac.
§2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła
groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać
umowę.
4. W związku z powyższym, cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nieujęte z powodu wad
dokumentacji projektowej wynikających z jej niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub stanem
faktycznym, a bez których nie można wykonać zamówienia.
5. W przypadku wystąpienia omyłek w formularzu oferty zamawiający poprawi je na podstawie
art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, w szczególności jeśli wystąpi rozbieżność w cenie w zapisie cyfrą
i słownie. Zamawiający uzna za prawidłowy zapis cyfrą.

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY
OFERT:
1. Zamawiający oceni i porówna oferty wg następujących kryteriów:
a. CENA = 60,00%
b. GWARANCJA i RĘKOJMIA = 40,00%
2. Każda z ofert otrzyma liczbę punktów ustaloną wg poniższego wzoru: LP = C + Gr
gdzie:
LP = łączna punktacja przyznana ofercie
C – punktacja w kryterium CENA
Gr – punktacja w kryterium GWARANCJA I REKOJMIA
3. Zasady oceny ofert w kryterium „CENA” wg wzoru: C = Cmin/Cb x 60 pkt
gdzie:
C - liczba punktów, które otrzyma badana oferta w kryterium „CENA”
Cmin – cena oferty z najniższą ceną
Cb – cena ofert badanej
4. Zasady oceny ofert wg kryterium „GWARANCJA I RĘKOJMIA”. Maksymalna liczbę punktów
w tym kryterium otrzyma oferta Wykonawcy, który zaoferuje najdłuższy okres udzielonej gwarancji
i rękojmi, a pozostali Wykonawcy proporcjonalnie mniejszą liczbę ustaloną wg wzoru:
Gr = Gob/Grmax x 40 pkt
gdzie:
Gr – liczba punktów, które otrzyma badana oferta w kryterium GWARANCJA I REKOJMIA
Gob – okres gwarancji i rękojmi badanej oferty (min. 60 m-cy)
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Grmax - najdłuższy okres gwarancji rękojmi spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu (max.
84 m-ce)
UWAGA:
Minimalny okres udzielonej gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy
licząc od daty protokołu odbioru końcowego. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje krótszy okres
gwarancji i rękojmi Zamawiający odrzuci jego ofertę, jako niezgodną z treścią SIWZ.
Maksymalny okres udzielonej gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego wynosi 84 miesiące
od daty protokołu odbioru końcowego. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje dłuższy okres
gwarancji i rękojmi Zamawiający do oceny oferty przyjmie okres 84 miesięcy, natomiast zaproponowany
okres gwarancji i rękojmi przez Wykonawcę będzie go obowiązywał w wykonywaniu obowiązków
związanych z jej udzieleniem.
5. Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów będąca
sumą punków w poszczególnych kryteriach oceny ofert, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego
rozdziału.
6. Liczba punktów w każdym kryterium i łączna liczba punktów ustalone zostaną z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
7. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp, jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi 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.
8. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria
oceny ofert (uzyskała najwyższą liczbę punktów).
9. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych.
10. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.

XV.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO:

1. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę wybrano, jako
najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:
a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,
b) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana,
c) harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót budowlanych;
d) kosztorysy ofertowe, będące dokumentem na podstawie, którego będzie obliczane wynagrodzenie
Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego,
zmniejszenia zakresu rzeczowego zamówienia, wykonania robót zamiennych. Zaleca się, aby
kosztorys ofertowy sporządzony był metodą kalkulacji szczegółowej, ponieważ będzie stanowił
podstawę do zmiany umowy w przypadku robót zamiennych, zmniejszenia zakresu rzeczowego
zadania, wyceny robót dodatkowych. Kosztorys musi obejmować podstawę wyceny, opis pozycji
kosztorysowej, jednostkę obmiaru, ilość obmiaru, cenę jednostkową i wartość pozycji, zestawienia
robocizny, materiałów i sprzętu (obejmujące nazwę elementu, jednostki miary, ilości, ceny
jednostkowe,, wartości). Na stronie tytułowej kosztorysu należy umieścić nazwę zamówienia, branże,
której dotyczy, wysokość stawki roboczogodziny oraz zastosowane w kosztorysie narzuty.
e) zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w rozdziale XVI SIWZ,
f) wykaz osób wykonujących czynności bezpośrednie w ramach przedmiotowego zamówienia,
zawierający imię, nazwisko, okres zawarcia umowy o pracę i jej wymiar, oraz wykaz osób pełniących
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funkcje kierownicze wraz z uprawnieniami i zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby
samorządu zawodowego.
2. Zamawiający wymaga podpisania umowy (w swojej siedzibie) w terminie do 3 dni kalendarzowych, od
dnia wysłania faxem lub e-mailem zaproszenia do podpisania umowy.

XVI.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY:

1. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca musi wnieść zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być wniesione:
a) w pieniądzu,
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wnieść na konto bankowe
Zamawiającego o numerze 12 9251 1019 0011 1285 2000 0080, dla podmiotów zagranicznych: SWIFT
CODE: GBWCPLPP 12 9251 1019 0011 1285 2000 0080.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniądz (oryginał dokumentu) należy
zdeponować w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie.
5. Dokument gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie
gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty zabezpieczenia, na pierwsze, pisemne żądanie
Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia. W dokumencie tym gwarant/poręczyciel
nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta dodatkowych warunków lub
czynności (np. przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek
beneficjenta czy przedłożenia innych dokumentów). Dopuszczalnym przez Zamawiającego żądaniem
gwaranta może być żądanie oświadczenia beneficjenta o nie wykonaniu lub nienależytym wykonaniu
umowy oraz dokumentu potwierdzającego, że osoby które podpisały wezwanie do zapłaty w imieniu
beneficjenta, upoważnione są do jego reprezentowania.
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane.
8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosić będzie 30%
wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie do 15 dni po upływie okresu
rękojmi za wady.

XVII. WZÓR UMOWY:
1. Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy na warunkach określonych we
wzorze umowy.
2. Wzór umowy, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, zawiera wszystkie istotne postanowienia, które
zostaną uwzględnione w umowie w sprawie zamówienia publicznego.
3. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Warunki zmiany zostały opisane przez Zamawiającego
w § 16 i 17 wzoru umowy.

XVIII. POUCZENIE

O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: określenia warunków udziału w postępowaniu,
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wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego,
opisu przedmiotu zamówienia, wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 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.
4. 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.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 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 Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 Pzp.
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się
Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego
kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze
stron.
9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie
później niż do czasu otwarcia rozprawy.
10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
11. W sprawach nie uregulowanych w rozdziale XVIII w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają
zastosowanie przepisy ustawy Pzp.

XIX.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy:

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy
Prawo zamówień publicznych, o wartości nieprzekraczającej 30% wartości robót w ramach zamówienia
podstawowego.

XX.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016r., str. 1), dalej zwanym RODO,
Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Osjaków, z siedzibą: Urząd Gminy
w Osjakowie, ul. Targowa 26, 98 – 320 Osjaków, kontakt: e-mail: sekretariat@osjakow.pl, tel. (43)
842 33 91.
2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Osjakowie: inspektor.osjakow@wp.pl
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3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku
komunalnego w Kolonii Raduckiej 41 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy –
etap II” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), osoby prowadzące
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, podpisujące umowę o świadczenie usługi,
podmioty świadczące usługi pocztowe na rzecz Zamawiającego, osoby kontrolujące postepowanie.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z obowiązującymi przepisami od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
*

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
**

9. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż pod
stawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XXI.

INNE POSTANOWIENIA:

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części
zamówienia Podwykonawcy.
5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp
7. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej,
w złotych polskich (PLN). Jeżeli wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie
w innej walucie niż PLN, to dla potwierdzenia spełniania warunku Zamawiający dokona przeliczenia
waluty na PLN, według średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy
Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) z dnia zamieszczenia ogłoszenia zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank
Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs
waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on
opublikowany.
1.
2.
3.
4.
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8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem sytuacji,
o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
9. Unieważnienie postępowania, odrzucenie oferty, poprawienie omyłek, wezwanie do złożenia wyjaśnień
dotyczących rażąco niskiej ceny bądź inne sytuacje nie opisane w SIWZ będą wykonywane zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
Załączniki do SIWZ:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

formularz oferty
wzór umowy
oświadczenie dotyczące wykluczenia z postępowania
oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
wykaz robót budowlanych
wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
oświadczenie o braku wyroku sądowego i orzeczenia wobec wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne

8) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
9) zobowiązanie podmiotu trzeciego
10) dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, pozwolenie na budowę,
przedmiary robót.
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