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FZ.1/2018 

                                                                                                                Cieszków, 14.06.2018r. 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: FZ.1/2018.  

Nazwa „Przebudowa szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Cieszkowie wraz ze zmiana 

sposobu użytkowania części pomieszczeń piwnicy na Harcówkę” 
 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 

 

Nazwa zamawiającego: Związek  Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska  

                                                    Hufiec Powiatu Trzebnickiego 

Adres zamawiającego: ul. Wrocławska 12 

Kod Miejscowość:  55-140 Żmigród  

Telefon:                  

Adres strony internetowej:  www.zmigrod.zhp.pl 

Adres poczty elektronicznej:  zmigrod@zhp.pl 

Godziny urzędowania:  

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 

24.08.2017r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych (teks 

jednolity Dz.U. 2017, poz. 1579) zwanej dalej również "ustawą Pzp" a także wydane na podstawie 

niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia 

publicznego, a zwłaszcza: 

1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia (Dz. U.  z 2016 r. poz.1126), 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego 

kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477), 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot 

wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 

przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.(Dz. U. z 2017 r. poz. 

2479). 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 

Prawa zamówień publicznych. 

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(zwanej dalej "SIWZ" lub "specyfikacją"), zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 
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III. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje : 

 „Przebudowa szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Cieszkowie wraz ze zmiana sposobu 

użytkowania części pomieszczeń piwnicy na Harcówkę” 
 

2. ZAKRES ROBÓT . 

 

2.1. Zakres robót obejmuje przebudowę 6 pomieszczeń piwnicy Szkoły Podstawowej, spełniających do tej 

pory funkcję pomieszczeń magazynowych.  

W ramach inwestycji planuje się następujące roboty budowlane: 

1) obniżenie podłogi w pomieszczeniu głównym, aneksie kuchennym, sanitariatach w celu 

uzyskania wysokości użytkowej wynoszącej 2,55 m, 

2) budowa drzwi ewakuacyjnych i schodów zewnętrznych, budowa okna 

3) budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych 

4) zmiana podziałów istniejących pomieszczeń 

5) rozbudowa i przebudowa istniejącej instalacji c.o., montaż grzejników płytowych 

6) modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej 

7) wykonanie instalacji wodociągowej wody zimnej oraz  c.w.u. na potrzeby harcówki, przebudowa 

istniejącej instalacji wodociągowej i c.w.u. 

8) budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, przebudowa istniejącej instalacji kanalizacyjnej wraz z 

montażem przepompowni ścieków 

9) budowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej 

10) wymiana stolarki drzwiowej 

  
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, Projekt budowlano -  

wykonawczy, Specyfikacja Techniczna  Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiar robót. 

 

2.2. Nazwy i kody CPV dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku 

Zamówień: 
45000000-7 Roboty budowlane 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

 

2.3. Realizacja czynności wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia wymaga występowania 

pomiędzy Wykonawcą lub Podwykonawcą i zatrudnionymi przez te podmioty osobami pracowniczego 

podporządkowania w rozumieniu Kodeksu Pracy. 

Na  podstawie  art.  29  ust.  3a  ustawy  Zamawiający  określa,  iż  wszelkie  czynności bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie budowy, mają być  wykonywane  przez  osoby  

zatrudnione przez  Wykonawcę  lub  jego podwykonawców  na  podstawie  umowy  o  pracę.  Wymóg  ten  

dotyczy  osób,  które wykonują  czynności  bezpośrednio  związane  z wykonywaniem  robót, czyli tzw. 

pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy kierownika budowy, kierowników robót, dostawców 

materiałów budowlanych oraz innych osób, w stosunku do których Wykonawca wykaże, że czynności 

przez nich realizowane nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z2018 r. poz. 108). 

 

W związku z powyższym Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy 

zobowiązany  jest  przedstawić  Zamawiającemu  oświadczenie  wystawione odpowiednio  przez  

Wykonawcę  lub  podwykonawcę  o  zatrudnieniu  pracowników o  których  mowa  w  pkt.  1  na  

podstawie  stosunku  pracy  oraz  aktualizować  taką informację  w  trakcie  realizacji  zamówienia  

składając  Zamawiającemu  przed skierowaniem  pracownika  do  wykonywania  prac  każdorazowo  
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oświadczenie o   zatrudnieniu   pracownika   na podstawie   stosunku   pracy   wraz   ze   wskazaniem 

pracodawcy będącego Wykonawcą lub podwykonawcą. 

Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić osoby wykonujące w/w czynności na podstawie umowy o pracę, 

a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub pracodawcę, wykonawca zobowiązuje się 

do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej czynności o 

charakterze pracy. 

W trakcie realizacji 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 ppkt.  1 czynności. Zamawiający uprawniony 

jest  w szczególności do: żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w 

żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania świadczenia, wystąpienia z 

wnioskiem do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.  

 
 

3. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ORAZ NIE 

DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH. 
 

4. PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA NIE JEST ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ. 
 

5. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ 

UZUPEŁNIAJĄCYCH. 
 

6. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI POWIERZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ 

WYKONANIA CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM. 

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia na roboty budowlane.  
 

7. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY: 

7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 

opisanymi dla przedmiotu zamówienia.  

7.2  Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,  

7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z 

ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.  

7.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń 

niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.  

7.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia.  

7.6 Materiały z rozbiórki oraz nadmiar urobku ziemnego, które Zamawiający uzna za nadające się do 

dalszego wykorzystania, Wykonawca złoży w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

7.7 Odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także :  

            - organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, 

            - zabezpieczenie terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, 

            - oznakowanie terenu budowy, 

            - zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów objętych            

               przedmiotem przetargu,  

           -  po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego,    

              demontaż  obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu. 
 

8. WYMAGANIA ORGANIZACYJNE. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia  placu budowy oraz utrzymania  ruchu publicznego w 

okresie trwania realizacji  zamówienia. 

Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną, wytyczenie trasy w terenie, inwentaryzację  geodezyjną oraz 

dokumentację powykonawczą. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją projektową i 
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miejscem realizacji przedmiotu zamówienia (wizja lokalna w terenie). 

Wykonawca winien opracować  Instrukcję BIOZ i przedstawić do zatwierdzenia upoważnionemu 

przedstawicielowi Zamawiającego np. Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

Przed podpisaniem umowy wykonawca winien przedstawić harmonogram realizacji zamówienia. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia:      
 

Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia  31.12.2018 r. przy czym za dzień zakończenia 

wykonania zamówienia uważa się dzień podpisania protokołu odbioru robót bez usterek.  

 
 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków 
 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące: 
 

1) działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania 

specjalnych uprawnień. 
 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

Wymagane jest udokumentowanie  wykonania  w okresie  ostatnich pięciu lat  przed upływem  terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy -  w tym okresie; przynajmniej  2  

zadań inwestycyjnych  dla sektora publicznego odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom 

budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia . Wartość robót minimum 300.000 zł brutto każda. 

Wykonawca winien załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie  z zasadami 

sztuki budowlanej i  prawidłowo ukończone.  
 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, zamawiający.  

- W postępowaniu mogą  wziąć udział wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem 

technicznym. 

- W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje do wykonania robót budowlanych w zakresie 

występujących w zamówieniu, oraz dokument potwierdzajmy przynależność do Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa wraz z zaświadczeniem o ubezpieczeniu  od odpowiedzialności 

cywilnej. 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

- W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i 

finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

-  Przedstawią informację z banku potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych o 

lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 300.000 zł. 

- Przedstawią polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej z sumą ubezpieczenia nie niższą niż  300.000 zł. 
 

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.  

Zamawiający wymaga, aby osoby uczestniczące w realizacji zamówienia wykonujące czynności 

kierownika budowy były zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę.  
 

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą 

wykluczeniu z udziału w postępowaniu.  
 

4. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o 

udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 

pkt 1 – 2 i 4 – 8 PZP. Na podstawie:  

1) art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
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w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego 

majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - 

Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 z późn. zm.); 

2) art. 24 ust. 5 pkt 2 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co 

podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3) art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie 

wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 PZP, co doprowadziło do 

rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

4) art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie 

przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie 

wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

5) art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego 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 wykroczenie, o którym mowa w art. 24 

ust. 5 pkt 5 PZP; 

6) art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu 

obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 

zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych, 

7) art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP, 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. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 
 

6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodną z ustawą. 

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem 

art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 

4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia 

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o  udzielenie 

zamówienia. 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu 

7) 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 Prawa zamówień publicznych 

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

9) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu 
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związania ofertą, 

10) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 

zamawiający żądał wniesienia wadium. 

 
 

7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty 

złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna. 

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 

A. NA OFERTĘ SKŁADAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY I ZAŁĄCZNIKI: 
 

A.1)  Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę- załącznik nr 1 

A.2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie oraz o  

          braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 22                        

          i art.24  Prawa zamówień publicznych- załącznik nr 2 

A.3)  Wykaz wykonanych robót- załącznik nr 3 

A.4)  Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym- – złącznik nr 4 

A.5)  Wzór umowy - załącznik nr 5 

A.6)  Wykaz narzędzi i  urządzeń technicznych - załącznik nr 6 

A.7)  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia - załącznik nr 7 

A.8)  Oświadczenie o posiadaniu uprawnień - załącznik nr 8 

A.9)  Wykaz osób skierowanych do realizacji zam./wykaz dla oceny ofert/- załącznik nr 9 

A.10) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 10 

A.11) Dokumenty wskazane w pkt. B 

 

B. W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Z ART. 24 UST 1 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

WYKONAWCA SKŁADA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: 

B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy  

W przypadku osób fizycznych wymagane oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 zawarte jest w 

treści oświadczenia wymienionego w pkt.  A.2) niniejszej specyfikacji. 

B.2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

 

B.3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 

 

B.4) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 

ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez 

zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert;  
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B.5) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 

dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do 

przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 

do SIWZ); 

 

B.6) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 

24 ust. 1 pkt 22 PZP) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ); 

 

B.7) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za 

wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego 

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ),  

 

B.8) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o 

naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub 

przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ); 

 

B.9) Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

716) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ). 

 

B.10)  W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany 

złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg 

wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ). Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści 

na stronie internetowej informacje dotyczące: (1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, 

terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji 

przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W 

przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia oświadczenie składa 

każdy z takich wykonawców.  

 
 

C. W CELU WYKAZANIA SPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 22 UST. 1 PKT. 1) DO 3) USTAWY PZP, NALEŻY ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE 

DOKUMENTY: 

C.1) Koncesja, zezwolenie lub licencja. 

  szczegółowy opis wymaganej ustawowo koncesji, zezwolenia lub licencji- nie jest wymagane 

C.2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania  ofert,  a jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest krótszy – w tym 

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 

których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 

zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których  mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty  wystawione przez  podmiot,  na  rzecz  którego  roboty  budowlane  

były  wykonywane,  a jeżeli  z uzasadnionej  przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 



9 
 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 

 

C.3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy są 

one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie 

usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a 

także zakresu wykonywanych przez nie czynności. 

Zamawiający wymaga, aby osoby uczestniczące w realizacji zamówienia wykonujące czynności 

kierownika budowy były zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę.  

C.4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 

C.5) Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w 

pkt. V.1.2, V.1.3) lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej (warunki wskazane w pkt V.1.4) innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji musi udowodnić 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. Dokument, z którego 

będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę 

udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać 

jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności 

wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie 

wynikać: (1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; (2) sposób wykorzystania 

zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (3) zakres 

i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (4) czy podmiot, na 

zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP, polega na 

zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, Wykonawca będzie 

zobowiązany do:  

1) złożenia oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w 

zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia. 

2) przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.VI.B.1-4. 

 
 

D. W CELU WYKAZANIA SPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW O KTÓRYCH 

MOWA W  ART. 22 UST. 1 PKT. 4) USTAWY PZP, NALEŻY ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE 

DOKUMENTY: 

D.1) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca 

posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy na , wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania 

ofert. 

D.2) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 300.000  PLN. 

 

E. WYKONAWCA ZAMIESZKAŁY POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ: 

E.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.B.1), B.2), B.3), B.4) składa dokument lub 

dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
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lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

E.2) Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt.B.4) składa zaświadczenie właściwego organu 

sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty 

dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za 

wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 

pkt 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „E" zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - 

wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. „E". 

 
 

F. W PRZYPADKU, KIEDY OFERTĘ SKŁADAJĄ WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (KONSORCJUM / SPÓŁKA CYWILNA), MUSI ONA SPEŁNIAĆ 

NASTĘPUJĄCE WARUNKI: 
 

F.1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w 

postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

F.2) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych 

przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty. 

F.3) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. B.1 – B.5 dla każdego partnera 

z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 
 

G. W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE USŁUGI, ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM 

OKREŚLONYM W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.  
 

H. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW 
 

H.1) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z 

dopiskiem "za zgodność z oryginałem". 

H.2) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez 

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub 

umocowania prawnego. 

H.3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.. 

H.4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub 

budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

H.5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. H.6), kopie dokumentów dotyczących każdego z tych 

podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 
 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami  
 

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: 

1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 

przekazują pisemnie.  

Pisma i wszelkie oświadczenia do zamawiającego należy składać osobiście w siedzibie 

Zamawiającego lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
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listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012r. poz. 1529 oraz 2015r. poz. 1830) na: adres 

zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2)  Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z wykonawcami: 

a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu: podany w    

  pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia -Fax. 

b) Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się przy użyciu środków 

    komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o   

  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r. poz. 1422, z 2015r. poz.  

  1844 oraz z 2016r. poz. 147 i 615)  czyli na adres poczty elektronicznej: podany w  

  pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia . 

     3) W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

          inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne zamawiający może się 

          zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w niniejszej  

          specyfikacji sposobów. 

4)  Zamawiający deklaruje, że podane środki komunikacji będą czynne i sprawnie działające  

     przez cały okres trwania postępowania. 
 

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

1) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 

Stanowisko: Członek Komendy Hufca       

imię i nazwisko: Leszek Półrolniczak    

tel.  606227697    

e-mail: sokolcieszkow@gmail.com 
 

2) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, 

zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest: 

Stanowisko: Instruktor Hufca    

imię i nazwisko: Marta Trawińska    

tel.  536051777                

e-mail: sokolcieszkow@gmail.com 
 

3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

1) wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim 

wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 

2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2). 

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XI niniejszej specyfikacji) terminu składania 

ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić 

wniosek bez rozpoznania. 

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w 

pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji bez rozpoznania. 

4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 

wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania 

źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej Strona WWW. 

5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 

postępowania. 

6)  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami 
 

4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany 

terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację 
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istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej  

http://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/ 

3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 

również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i 

zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu 

terminowi. 

4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 

zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w 

ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 

5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 

zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania 

ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki 

określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych. 

6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie 

ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści 

informację o zmianach na stronie internetowej http://zmigrod.zhp.pl oraz 

http://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/ 

       

 

VIII. Informacje na temat wadium 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.  

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1)  pieniądzu, 

2)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,                       

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3)  gwarancjach bankowych, 

4)  gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5)  poręczeniach udzielonych 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 

2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 

     Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w 

banku BS Milicz nr rachunku: 56 9582 0000 2000 0032 9576 0001 z dopiskiem: wadium na 

zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Przebudowa szkoły Podstawowej im. J. 

Kusocińskiego w Cieszkowie wraz ze zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń piwnicy 

na Harcówkę”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie 

zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 

       Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych 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 powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone 

przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty 

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 

46 ust. 5 PZP.  

       Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub 

złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 

100). Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania 

ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą 

wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie 

uznana za odrzuconą. 

      Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 

1)  nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), 

http://zmigrod.zhp.pl/
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gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz 

wskazanie ich siedzib, 

2)  określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie 

przedmiotu zamówienia 

3)  kwotę gwarancji/poręczenia, 

4)  zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty 

gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach 

określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP . 

 
 

IX. Termin związania ofertą 

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

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 

zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 

zamawiającego. 

5. 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 
 

X. Opis sposobu przygotowania oferty 
 

1. Przygotowanie oferty: 

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. 

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają 

podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem 

rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia 

właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne 

dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 

dokumentach. 

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób 

podpisującej ofertę. 

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości 

dekompletacji zawartości oferty. 

2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze 

(konsorcja/ spółki cywilne): 
 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / 

upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, 

podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących 

wspólnie należy załączyć do oferty. 

3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez 

upoważnionego przedstawiciela. 

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
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5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w 

prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zamawiający 

zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, 

podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może 

być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

3. Sposób zaadresowania oferty: 
 

1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący 

zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia 

ofert.  
 

2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres 

podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy 

oraz oznaczone w sposób następujący:  
 

Oferta    „Przebudowa szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Cieszkowie wraz ze zmiana 

sposobu użytkowania części pomieszczeń piwnicy na Harcówkę” 
Nie otwierać przed  02.07.2018 godz. 13:15 

 

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

 

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
 

1. Oferty należy składać do dnia: 02.07.2018r. do godz. 13:00  

w sekretariacie Urzędu Gminy Cieszków, ul. Grunwaldzka 21, 56-330 Cieszków 
 

 

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak 

i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 
 

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 02.07.2018 o godz. 13:15 

w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cieszkowie 
 

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
 

1.  Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 

 z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 
 

2.  Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające 

wprost z dokumentacji przetargowej, a także koszty wszelkich robót przygotowawczych, organizacji i 

zagospodarowania placu budowy, pełną obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją i dokumentacją 

powykonawczą, robót których nie przewidziano w momencie opracowywania dokumentacji technicznej  a 

ich wykonanie jest konieczne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, koszty 

ubezpieczenia budowy, organizacji ruchu w trakcie  budowy itp. 
 

3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem  

zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego Za wykonanie przedmiotu zamówienia 

określonego w niniejszej specyfikacji ustala się wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w oparciu o 

przedmiary robót, kosztorysy ofertowe, dokumentację techniczną, stanowiące załączniki do SIWZ. –  
 

4.  Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. 
 

5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 
 

6. Załączony przedmiar robót stanowi jedynie materiał pomocniczy do sporządzenia oferty  przez 

wykonawcę. 

 

7. Wykonawca, składając ofertę, obowiązany jest poinformować Zamawiającego (w formularzu oferty – 

załącznik nr 1), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość 
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bez kwoty podatku.  Brak wskazania w formularzu oferty (załącznik nr 1) informacji czy wybór oferty 

będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 

podatku od towarów i usług będzie uznawane jako informacja, że wybór oferty wykonawcy nie będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług. 

 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego 

rozpatrywania, jeżeli: 
 

1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 

1.2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 

1.3.wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 

1.4.wniesiono poprawnie wadium, 
 

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową 

zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych 

przez wykonawców w zakresie każdego kryterium. 
 

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów 

ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru 

najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną 

punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 
 

4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert 

przedstawione poniżej 

 

4.1 Kryterium  - cena  -  60% 

                                              

C = ( C min : Co ) x  ( 60 % )  x  100 
 

gdzie :  C  = liczba punktów przyznana danej ofercie za cenę za wykonanie przedmiotu zam. 

            C min =  najniższa cena wśród wszystkich podlegających ocenie ofert, 

            Co =   cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia podana przez 

                        wykonawcę , dla którego wynik jest obliczany. 

 

W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów. 

 

 

4.2 Kryterium okres  udzielonej gwarancji – max 20 pkt. 
 

Oferta będzie oceniana na podstawie zaoferowanego w formularzu ofertowym okresu udzielonej 

gwarancji. Zamawiający wymaga 36 miesięcznej jako minimalnego okresu gwarancji i rękojmi 

udzielonych przez Wykonawcę na wykonane roboty. Do wyliczeń zostanie przyjęte ; 

 

Okres udzielonej gwarancji 

 

Liczba punktów 

36 miesięcy 0 pkt. 

37 – 42 miesiące 8 pkt. 

43 – 48 miesięcy 12 pkt. 

49 – 54 miesiące 16 pkt. 

55 miesięcy i powyżej 20 pkt. 

 

W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów. 
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4.3. Kryterium „Czas realizacji zamówienia” – max 20 pkt. 

 

W ramach kryterium „Czas realizacji zamówienia” ocena ofert oceniana będzie zgodnie z poniższym 

opisem: 

Skrócenie terminu zakończenia całości prac związanych z wykonaniem  przedmiotu         zamówienia o 1 

miesiąc – Wykonawca otrzyma 10 pkt; 

Skrócenie terminu zakończenia całości prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia o 2 

miesiące – Wykonawca otrzyma 20 pkt; 

Zgodnie ze wskazanym w ofercie terminem realizacji zamówienia zawarta zostanie umowa na  wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 

Brak informacji oznaczać będzie, że Wykonawca deklaruje maksymalny wymagany przez Zamawiającego 

termin realizacji zamówienia, a oferta otrzyma 0 punktów w ramach niniejszego kryterium oceny. 

 

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma 

maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne 

przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie 

traktowany jako wartość punktowa oferty.  

6. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w 

oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane 

zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego 

oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 

7. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 

dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny 

podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa. 

8.  Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej 

spośród ofert uznanych za ważne, 

 

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień 

wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 

2.  Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 

3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców podając w 

szczególności: 

1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, 

a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,  

      3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce. 

      4) termin po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy. 

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 

1) zamieszczone w siedzibie zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy  

     ogłoszeń, 

2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego - http://zmigrod.zhp.pl oraz: 

http://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/ 

5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi 

równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem 

terminu składania ofert 

      2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania  

         ofert 

http://zmigrod.zhp.pl/
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podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek 

wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, 

które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po dopełnieniu wszelkich formalności: 

1) w terminie nie krótszym niż 5 dni, od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub 

2) w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie, 

3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej 

oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem 

ww. terminów. 

8. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. 

9. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od 

zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia 

postępowania. 
 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
 

1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie 

pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy. 

2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, w 

określonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

wysokości:   1  % ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących 

formach: 
 

3.1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 

        ………………………………………..  

      z adnotacją „zabezpieczenie należytego wykonania umowy –  

„Przebudowa szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Cieszkowie wraz ze zmiana sposobu 

użytkowania części pomieszczeń piwnicy na Harcówkę” 
3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –  

       kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 

3.3) w gwarancjach bankowych, 

3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

3.5) w 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 2007 r.  

        Nr 42, poz. 275). 
 

4. Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz: 

W celu wniesienia zabezpieczenia w formach niepieniężnych należy się zgłosić do  pokoju nr 1, przed 

podpisaniem umowy, za potwierdzeniem odbioru.  

5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane , z zastrzeżeniem kwoty 30% 

wysokości zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie rękojmi za wady. 

6. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni solidarną 

odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia 

postępowania. 

8. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa zamówień 

publicznych zawarte w art. od 147 do 151 ustawy. 
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XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian do umowy na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy w 

następujących przypadkach:  

1) wystąpienia siły wyższej rozumianej jako okoliczności, które zaistniały niezależnie od Wykonawcy, 

bądź Zamawiającego, a których Strony przy dołożeniu należytej staranności nie mogły w dniu 

podpisywania Umowy przewidzieć ani im (również po tym dniu) zapobiec, a w tym:  

a) katastrofy naturalne,  

b) nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne utrzymujące się nie krócej niż 5 dni,  

c) zamieszki społeczne,  

d) konieczność wykonania prac archeologicznych,  

e) sprzeczne z przepisami działania osób trzecich;  

f) w razie wystąpienia siły wyższej strony będą mogły zmienić termin realizacji zamówienia 

poprzez jego wydłużenie o czas, w jakim trwała siła wyższa;  

g) w razie zaprzestania produkcji wskazanych przez Zamawiającego do realizacji zamówienia 

materiałów, jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nastąpi zaniechanie produkcji 

materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, lub nastąpi inna konieczność 

zastosowania materiałów zamiennych, na które Zamawiający nie wyraża zgody – poprzez 

zastąpienie ich innymi o analogicznych lub lepszych parametrach technicznych i użytkowych;  

h) możliwość wykonania robót zamiennych w stosunku do robót przewidzianych dokumentacją 

projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego - tj. 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, 

wykonania przedmiotu umowy;  

i) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) na usługi określone w przedmiocie 

zamówienia, poprzez dostosowanie stawki podatku VAT do stawki wynikającej ze zmienionych 

przepisów prawa, a tym samym dokonanie zmiany wynagrodzenia umownego brutto;  

j) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego - w szczególności osób 

nadzorujących prowadzenie prac - poprzez wskazanie nowych osób będących kluczowym 

personelem Wykonawcy i Zamawiającego;  

k) zmiany podwykonawcy i/lub części wykonywanego przez niego zakresu robót, bądź 

wprowadzenia podwykonawcy, jeżeli będzie to wskazane dla zapewnienia prawidłowości 

realizacji zamówienia i nie spowoduje dla Zamawiającego szkody.  
 

2)  W pozostałym zakresie mają zastosowanie zapisy w brzmieniu określonym w art. 144 ust. 1 pkt 

2,3,4,5,6 oraz ust. 1a-1e oraz ust. 2 i 3 Ustawy. 3. Strona dążąca do zmiany treści Umowy jest obowiązana 

przedstawić na piśmie argumenty przemawiające za zmianą. 

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują 

wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego 

zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony 

prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do 

wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

3) odrzucenia oferty odwołującego 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 

4. W przypadku: 

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu                  
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o udzielenie zamówienia, lub 

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może w terminie 

przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. W przypadku 

uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności 

zaniechanej, informując o tym wykonawców. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca 

się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie 

oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub 

2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie, 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej 

zamawiającego – http://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/ 

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 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. 

9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia  o wyborze 

oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia  o udzieleniu 

zamówienia. 

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

11. 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. 

Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, 

stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą. 

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

specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

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

ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

15. Kopię odwołania zamawiający:  

1) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie  

     zamówienia,  

2) zamieści również na stronie internetowej - Strona WWW, jeżeli odwołanie dotyczy treści  

     ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

     wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi 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.  

17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w 

formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
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weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się 

zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

18. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków 

formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania. 

19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do Sądu. 

20. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień 

publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g ustawy. 

 

XVIII. Postanowienia końcowe 
 

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich 

otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do 

protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników 

postępowania. 

2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku 

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów  

- udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego 

- wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert, za pomocą 

urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu 

- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy - 

urzędowania 

3. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem lub 

drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie kopii  dokumentów 

będzie znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki 

mogą one być udostępnione.  

4. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem wykonawcy zamawiający wykonuje 

odpłatnie (cena 0,36 zł. za 1 stronę). 

5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 2010 nr 223 poz. 1458) oraz Kodeks 

Cywilny.  

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XIX. Załączniki 
 

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji. 

Załączniki do SIWZ: 
 

1)   Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę- załącznik nr 1 

2)  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz  o braku podstaw do   

      wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia - załącznik nr 2 

3)   Wykaz wykonanych robót budowlanych- załącznik nr 3 

4)   Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym – złącznik nr 4 

5)   Wzór umowy- załącznik nr 5 

6)   Wykaz narzędzi i  urządzeń technicznych - załącznik nr 6  

7)   Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia - załącznik nr 7 

8)  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej- załącznik nr 8.  

10) Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP 

oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 – 7 PZP – załącznik nr 9 


