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I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Zamawiający:  

 Nazwa zamawiającego:  Gmina Łambinowice  
 Adres zamawiającego:  ul. Tadeusza Zawadzkiego 29 

   48-316 Łambinowice 
 

 NIP:  753-23-91-051 

 REGON:  531412846 
 Telefon:  (77) 43 11 300, (77) 43 11 301 

 Faks:  (77) 43 11 346  
 Internet:  www.lambinowice.pl 

 E-mail:  ug@lambinowice.pl 
 

Godziny urzędowania:    

 poniedziałek - 8.30 do 16.30 

 wtorek-piątek  - 7.30 do 15.30 

tel. 77 4311 300, fax 77 4311 346 

 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy. 

 

2. Zamawiający będzie stosował tzw. „procedurę odwróconą’’, o której jest mowa w przepisie art. 
24aa, ust.1 ustawy, tj. najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy wykonawca, którego 

oferta zostanie wstępnie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy, wykonawca składa wraz z ofertą 

aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w pkt VI.1 i VI.2. SIWZ, 

stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. Zamawiający wykona w stosunku do wszystkich ofert czynności wynikające z 

art. 87, art. 89 i art. 90 ust. 1 ustawy. Natomiast w stosunku do wstępnie wybranego wykonawcy 
dokonuje analizy podmiotowej pod kątem zaistnienia podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu tj. bada oświadczenia wstępne a następnie w trybie art. 26 ust. 2 ustawy 
może wezwać wykonawcę do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych 

na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów wymaganych w pkt V SIWZ). 

 
3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na postawie umowy 

o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu 
zamówienia tj.: czynności wykonywane przez pracowników fizycznych w okresie realizacji niniejszej 
umowy, zostały zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1666 z 
późn. zm.). 

4. Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w poprzednim pkt czynności będzie 

polegało na:  
 

1) Na etapie ofertowania - Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią pkt. 16 Załącznika nr 1 
do SIWZ (formularza oferty).  

 
2) Na etapie przed zawarciem umowy - wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

oświadczenie oraz zanonimizowane dokumenty tj. potwierdzenie opłacania składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudniania na podstawie umowy o pracę dotyczące listy osób 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakresie wykonywanego przedmiotu zamówienia. 

 

http://www.lambinowice.pl/
http://www.lambinowice.pl/
mailto:ug@lambinowice.pl
mailto:ug@lambinowice.pl


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Przebudowa budynku dawnego kasyna oficerskiego w miejscowości Łambinowice 

 

3 

 

 

3) Na etapie realizacji umowy - zamawiający może żądać na każdym etapie realizacji umowy w 
wyznaczonym w tym wezwaniu  przez Zamawiającego terminie od Wykonawcy lub podwykonawcy 

dowodów o których mowa w projekcie umowy w § 13 pkt.6 stanowiący załącznik nr 5 SIWZ. 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa budynku dawnego kasyna oficerskiego w 

miejscowości Łambinowice.  
 
1. Zakres zamówienia obejmuje: 

Zakres zamówienia obejmuje wzmocnienie konstrukcji nośnej budynku, która uległa 

degradacji i wymaga wykonania zabiegów, które pozwolą na dalszą, bezpieczną eksploatację budynku, 
zgodną z jego przeznaczeniem. W ramach zadania nie przewiduje się wymiany stolarki okiennej, 

drzwiowej, a ingerencja w instalacje elektryczne i sanitarne ma charakter wtórny wynikający, z 
wprowadzenia wzmocnień i robót im towarzyszących. Nie przewiduje się również ingerencji w 

zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Przedmiotowy obiekt znajduje się na terenie Miejsca Pamięci 
Narodowej w Łambinowicach na działkach nr 592/9 i 592/26. Jest to obiekt wolnostojący, 

czterobryłowy, składający się z części sali, dwukondygnacyjnej części administracyjnej wraz z 

dobudowaną częścią parterową, oraz parterowego zaplecza kuchennego wraz z magazynem i 
sanitariatami. Obecnie pełni funkcję kulturalno – oświatową, stanowiąc siedzibę Gminnego Ośrodka 

Kultury Sportu i Rekreacji.  
Bilans parametrów nieruchomości: 

Powierzchnia zabudowy budynku: 624,2 m2 

Kubatura: ok. 6085 m3 
 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót.   

Dokumenty te stanowią załączniki do SIWZ. 
 

Wykonawca jest zobowiązany również do: 

1) wykonania zobowiązań wynikających z zawartych w projekcie budowlanym uzgodnień. 
2) zorganizowania biura budowy, w którym będzie przechowywany dziennik budowy oraz 

dokumentacja budowy. 
3) Zamontowania tablicy informacyjnej budowy, zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy – 

Prawo budowlane 

4) Wykonania wszelkich badań i pomiarów i opracowań niezbędnych do przekazania obiektu do 
użytkowania. 

 
Zamawiający wymaga, aby roboty były prowadzone pod stałym nadzorem osoby posiadającej 

uprawnienia budowlane w branży wymienionej w załączniku nr 7 do SIWZ (Formularz – Wykaz osób i 
podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.). 

Zamawiający wymaga, aby czynności wykonywane przez pracowników fizycznych w okresie realizacji 

niniejszej umowy zostały zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o 
pracę w porozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy. 

 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia wraz z ofertą wycenionego przedmiaru robót 

(kosztorys ofertowy) wraz z zestawieniem materiałów oraz dostarczenia po wykonaniu robót 

kosztorysu powykonawczego. 
 

 
Rozwiązania równoważne. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonywania robót budowlanych muszą odpowiadać wymaganiom 

przedmiotu zamówienia, atestom higienicznym dopuszczającym materiał do powszechnego stosowania 
w budownictwie oraz innym przepisom i wymogom obowiązującego prawa. 

Jeżeli w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót lub specyfikacjach technicznych wykonania i 
odbioru robót podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych systemów lub 

producentów to należy taktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We 
wszystkich takich sytuacjach wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub 

urządzenia. Jeżeli wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym jest obowiązany 
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w ofercie wskazać, że oferowane dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego. 

Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych 

i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie 
na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który 

zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji 
zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy 
Pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane 

roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy 

Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego 
oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi 

spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne 
odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany 

wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego 

wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez 
Zamawiającego.  

 
Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę 

oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka 
dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie 

przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że 

zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające 
zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności 

dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do 
certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten 

brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca 

udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub 
kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji 

zamówienia.  
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na 

konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych 

parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie 
zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z 

dokumentacją techniczną. 
 

Wizja lokalna. 
Zamawiający dopuszcza przed złożeniem ofert możliwość dokonania wizji lokalnej przez Wykonawców. 

Wizja lokalna ma mieć charakter pomocniczy dla Wykonawców, którzy na tej podstawie mogą 

samodzielnie ustalić stan faktyczny konstrukcji nośnej budynku. Wykonawca przed przystąpieniem do 
wizji lokalnej zobowiązany jest zgłosić dyrektorowi GOKSiR chęć przystąpienia do wizji od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Numer kontaktowy (077) 43 11 635. 
 

2. Przedmiot zamówienia zgodnie z kodem CPV: 

 
Główny kod CPV 45000000-7: Roboty budowlane 
 
 

Dodatkowe kody CPV:  

 

CPV 45260000-7: roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne 

CPV 45262311-4: betonowanie konstrukcji 

CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

CPV 45262310-7: Zbrojenie 

CPV 45262500-6: Roboty murarskie i murowe 

CPV 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
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CPV 45442200-9: Nakładanie powłok antykorozyjnych 

CPV 45453100-8: Roboty renowacyjne 

CPV 45410000-4: Tynkowanie 

 
3. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach: 

 
Umowy o przyznaniu pomocy nr 00002-65160-UM08000006/18 w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacja typu „Ochrona zabytków i budownictwa 
tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.  
 
 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
Wykonawca zrealizuje roboty objęte przedmiotem zamówienia w terminie od dnia podpisania 

umowy do dnia 14.08.2020r. zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym załączonym do  
SIWZ. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu; 

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, wobec 
którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.  

Zamawiający nie będzie stosował fakultatywnych przesłanek wykluczenia Wykonawcy, o których 
mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b dotyczące: 

 

a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów – nie precyzuje się 

 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 700.000,00 zł (słownie: siedemset 
tysięcy złotych 00/100). 

 

c) zdolności technicznej lub zawodowej:  

 

1. Wykonawca spełni warunek zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
-  wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na przebudowie  budynku na kwotę 

nie mniejszą niż 400.000,00 zł brutto i obejmującej swoim zakresem wzmacnianie istniejącej 

konstrukcji nośnej budynku przy zastosowaniu elementów stalowych. 
 

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż 

PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie przelicznik wg średniego kursu NBP z dnia 

ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez zamawiającego 

dokumentu, o którym mowa w rozdziale V ust. 2b SIWZ dotyczącego sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innego dokumentu, który zgodnie 
z art. 26 ust. 2c ustawy pzp, w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 
Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji. 

  

2. Dysponują lub będą dysponować w trakcie realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą: 
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Kierownikiem budowy - Posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającym uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z art. 

37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017r. poz. 

2187 z późn. zm.) 
 

W/w osoba musi posiadać uprawnienia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 
dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 

r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

 

 Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z 
dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.), rozumie przez to 

również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio 
obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich UE, 

Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania 
określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane 

na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65). 

 

Wskazana powyżej osoba musi posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy 
wskazana osoba nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany 

zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w 
kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy. 

 
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

wykaże, że będzie dysponował wykazanymi powyżej osobami, w kraju siedziby lub zamieszkania, jeśli 

takie obowiązują w danym kraju. 

 

W przypadku wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia żaden z nich nie może 
podlegać wykluczeniu z postępowania. Warunki udziału w postępowaniu opisane w niniejszej SIWZ 

wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia powinni spełniać łącznie. 

 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest obowiązany 
wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania oświadczeń lub dokumentów, spełnienie 

warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp i brak podstaw do wykluczenia z powodu 
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-22 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 
26 ust. 3, 3a i 4 ustawy Pzp.   

 

2. KORZYSTANIE Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW W CELU POTWIERDZENIA 

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych 

podmiotów (dot. warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 2.) 

rozdziału V SIWZ), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

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

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając oryginał zobowiązania tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie ze 

wzorem zobowiązania stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ – art.22a, ust.2 ustawy PZP 
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3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdz. V ust. 2) SIWZ 

powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 

postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym, które 

składa wraz z ofertą - wzór formularza stanowi załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

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

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

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają 

spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 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, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału. 

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane - ( art. 22a ust. 4 ustawy Pzp). 

7.  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 

zażądać dokumentów, które określają w szczególności:  

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego,  

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  

- czy inny podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują 

roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

8.  Jeżeli Wykonawca zamierza dokonać zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, będącego 

podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. Do formularza oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje 
zawarte w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 

z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, ww. oświadczenie składa 
każdy z Wykonawców. Oświadczenie ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu 
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oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – 

warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu.  

4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.  

5. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa, a 

art. 86 ust. 5 składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy Pzp (zał. nr 4a do SIWZ). 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

Jeżeli wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej wraz z oferta może od razu 

przedłożyć oświadczenie o braku przynależności do żadnej grupy kapitałowej (zał. nr 4b 

do SIWZ). 

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 5 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

- w celu wykazania spełnienia warunku z rozdz. V ust.1 pkt.2 c ppkt.1 

1) wykazu wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną 
polegającą na przebudowie  budynku na kwotę nie mniejszą niż 400.000,00 zł brutto i 

obejmującej swoim zakresem wzmacnianie istniejącej konstrukcji nośnej budynku przy zastosowaniu 
elementów stalowych, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, 

na rzecz których roboty te zostały wykonane – załącznik nr 8 do specyfikacji z załączeniem 
dowodów określających czy te roboty 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 zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – inne dokumenty  

- w celu wykazania spełnienia warunku z rozdz. V ust.1 pkt.2 c ppkt.2 

2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, wykształcenia, a 

także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do specyfikacji. 

- w celu wykazania spełnienia warunku z rozdz. V ust.1 pkt.2 b) 

3) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji 

ekonomicznej i finansowej - dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 

co najmniej na sumę gwarancyjną wymaganą przez Zamawiającego. Wraz z dowodem opłacenia w 

przypadku, gdy z polisy ubezpieczeniowej jasno nie wynika fakt opłacenia składek. 

7. Forma oświadczeń i dokumentów: 

1) Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach polega 
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp składane są w oryginale. 

2) Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w ppkt. 1, składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
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3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach polega wykonawca albo wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, 

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

4)Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej. 

5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów, o których mowa w niniejszej  SIWZ, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy 

złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania każdy 
z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: 

2.1. Oświadczenie (załącznik nr 3) do SIWZ: 

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt. 23 ustawy pzp wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp przekazuje 

zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy 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 w/w oświadczenia stanowi załącznik Nr 4a do SIWZ. 

Jeżeli wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej wraz z oferta może od razu 

przedłożyć oświadczenie o braku przynależności do żadnej grupy kapitałowej (zał. nr 4b). 

 

Brak przedłożenia żądanych dokumentów wykluczy wykonawcę z postępowania przetargowego, 
z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3, 3a i 4 ustawy Pzp. 

 

3. Prawidłowo złożona oferta każdego Wykonawcy musi zawierać !!! 

3.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć: 
- Formularz ofertowy (załącznik nr 1) do SIWZ 
- Przedmiar robót (kosztorys ofertowy) wraz z zestawieniem materiałów  
- Oświadczenie, (załącznik nr 2) do SIWZ 
- Oświadczenie, (załącznik nr 3) do SIWZ 
- Dowód wniesienia wadium (w przypadku wniesienia wadium w formie 

innej niż pieniądz kopia dokumentu wpięta trwale z ofertą, oryginał 
dołączony do oferty luzem). 

- Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy) 
- Stosowne pełnomocnictwo(a) w przypadku, gdy upoważnienie do 

podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego 
rejestru 

- 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. 

 

4. W przypadku wykonawców występujących wspólnie na podstawie art. 23 ustawy Pzp 
do oferty należy dołączyć dokumenty: 

4.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są łącznie               

do spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak  

wykonawcy występujący samodzielnie tj.: przy ocenie spełnienia warunków, o których mowa w 
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rozdziale V pkt.1 pkt 2) SIWZ zamawiający będzie brał pod uwagę łączny potencjał techniczny i 
kadrowy wykonawców ich łączne kwalifikacje i doświadczenie. 

4.2. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym      

 postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia  

 publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o  

 udzielenie zamówienia– nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do  

 występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy  

 wspólnicy podpiszą ofertę. 

4.3. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo. 

Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

o którym mowa w art. 23 ustawy Pzp. 

4.4. Dokumenty wymienione w części VI pkt 1 SIWZ, muszą być złożone przez każdy podmiot 
wchodzący w skład konsorcjum. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia składa oświadczenia. 

4.3. W przypadku ofert składanych wspólnie dokumenty wymienione w pkt. 4.3 i 4.4 muszą być 
dostarczone wspólnie lub przynajmniej przez jeden podmiot wchodzący w skład konsorcjum. 

4.4. 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 innymi 
wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.  

4.5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

4.6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by poprawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

4.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy, muszą przedłożyć Zamawiającemu umowę 
regulującą współpracę tych Wykonawców. 

4.8. Wypełniając formularz oferty należy wpisać dane (nazwa, adres itd.) Pełnomocnika 

(Lidera) oraz Wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W 
innych dokumentach (załączniki) powołujących się na Wykonawcę w miejscu np. 

nazwa, adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Pełnomocnika (Lidera) i 
Wykonawcy, którego dany dokument (załącznik) dotyczy. 

4.9. Dokumenty złożone w formie oryginałów nie muszą być podpisane przez Wykonawcę.  

       Dokumenty złożone w formie kopii muszą być zaopatrzone klauzulą „Za zgodność  
       z oryginałem” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły „spełnia - 
nie spełnia”  

 
4.10. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 

z postępowania z zastrzeżeniem sytuacji wynikających z art. 26, ust. 3 i 4 Ustawy Pzp. lub 

odrzuceniem oferty.  
 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ 
Z WYKONAWCAMI 
 

1. Porozumiewanie odbywać się będzie w języku polskim. 

2. Zamawiający ustala, że wszystkie informacje dotyczące postępowania o zamówienie publiczne 
będą przekazywane pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

adres Zamawiającego: 

Gmina Łambinowice 

ul. Tadeusza Zawadzkiego 29 

48-316 Łambinowice 
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Fax (77) 4 311 346 

Email: zpi@lambinowice.pl 

3.   Komunikacja między zamawiającym a wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora  

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1529 oraz z 2015 r, poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej, zgodnie z  art. 2 pkt. 

5 ustawy z dnia 18.07.2002 r.  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 

2016 r. poz. 1030) należy rozumieć - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne 

i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się 

na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w 

szczególności pocztą elektroniczną. 

4.  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pośrednictwem faksu lub  

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli każda ze 

stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku nie 

potwierdzenia przez wykonawcę faktu otrzymania dokumentów za pośrednictwem faksu lub przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej zamawiający uzna, iż dokumenty dotarły czytelnie do 

wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania - zgodnie z raportem rejestru połączeń urządzenia 

faksowego lub potwierdzenia z poczty elektronicznej. 

5. Dodatkowo, wszelkie informacje dotyczące postępowania o zamówienie publiczne, Zamawiający                       

będzie zamieszczał na stronie internetowej: http://bip.lambinowice.pl 

6.  Zamawiający nie przewiduje spotkania przed przetargiem z Wykonawcami. 

7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują 
pisemnie lub za pomocą faksu lub środków komunikacji elektronicznej. 

8. Jeżeli wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 

18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

9. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane środków komunikacji 
elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata tj. na serwer 
zamawiającego, przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona. 

 

10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: 

- w sprawach technicznych – Tomasz Figiel, tel. (77) 4 311 300 wew.212 

- w sprawach formalnoprawnych - Podinspektor Małgorzata Wydra, tel. (77) 4 311 300 wew. 212 

 

11. Wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane 
będą wg zasad określonych art. 38 Ustawy Pzp. 

11.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 

później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później 
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

11.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

11.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt. 1. 

 

12. Zmiany w treści SIWZ 

12.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem 
terminu do składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę 

mailto:zpi@lambinowice.pl
mailto:zpi@lambinowice.pl
http://bip.lambinowice.pl/
http://bip.lambinowice.pl/
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Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą 
SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. termin 
składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ 

12.2. Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

12.3. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach – Zamawiający przedłuża 

zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie. 

 
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 
w wysokości 20 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Wykonawca może 

wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 

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

z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 

2014 poz.1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). 
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium 

w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 
Bank Spółdzielczy Prudnik Filia Łambinowice Nr 89 8905 1010 9001 0012 5413 0001 

tytułem: „wadium – Przebudowa budynku dawnego kasyna oficerskiego w miejscowości 
Łambinowice.” 
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty 

zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie 
innej niż pieniądz, oryginał dokumentu potwierdzającego jego wniesienie, powinien być dołączony do 

oferty jako odrębny załącznik, umożliwiający łatwe oddzielenie go od pozostałych dokumentów 

ofertowych lub osobno przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. Dokument 
winien zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie zapłacenia kwoty wadium na pierwsze 

pisemne żądanie zapłaty, być właściwie podpisany, w którym podane są okoliczności, w jakich 
wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego. Kopia tego dokumentu powinna 

być dołączona do oferty. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób inny niż określony w SIWZ 
spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy. 

 
Zwrot wadium, zatrzymanie wadium. 

1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. 

1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 

3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium 
na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez wykonawcę. 

4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 

o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, 

o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, 
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o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej 
przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie; 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie wykonawcy. 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 

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

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

ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w 

pkt. IX.1., o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie 

terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie. 

3. Przedłużenie okresu 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. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje 

utraty wadium. 

 

X. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. Wymagania podstawowe: 

1.1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
1.2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 

1.3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z 

dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub 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. 

1.4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z 
dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru, CEIDG), jeżeli 

upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy do 

oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię 
stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 

1.5. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez 

Wykonawcę, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ formie. 
1.6. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby. 

1.7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z 
uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p. 

 

2. Przygotowanie oferty: 

2.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, 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 w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz 
z tłumaczeniem na język polski. 

2.2. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i 
wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

2.3. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących 
załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu. 

2.4. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie. 
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2.5. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być 
parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub 

więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status 

prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje 
nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie 
muszą być numerowane i parafowane. 

2.6. 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. 

2.7. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, składane przez wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega 
wykonawca składane są w oryginale. 

2.8. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 
2.7. składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

2.9. Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej podpisane 
własnoręcznym podpisem. 

2.10. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo 

wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne – odpowiednio, w zakresie dokumentów, którego z 
nich dotyczą. 

2.11. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej podpisane 
własnoręcznym podpisem. 

2.12. Uczestnikom postępowania przedkładającym, w toku postępowania o zamówienie publiczne, 

podrobione, przerobione, poświadczające nieprawdę albo nierzetelne dokumenty albo nierzetelne, 
pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia 
publicznego grozi odpowiedzialność karna określona w art. 297 § 1 Kodeksu karnego.  

2.13. Ta sama odpowiedzialność zgodnie z art. 297 § 2 k. k. grozi każdemu, kto wbrew ciążącemu na 

nim obowiązkowi nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na 
wstrzymanie lub ograniczenie zamówienia publicznego.  

2.14. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo 
wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, 

na rzecz której przetarg jest dokonywany, a także ten kto w związku z przetargiem publicznym 

rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy 
będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę 

właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, grozi 
odpowiedzialność karna z art. 305 Kodeksu karnego. 

2.15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co 
do jej prawdziwości. 

 

3. Tajemnica przedsiębiorstwa 

1. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca 

zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, musza być 

oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn.zm)” i 

dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem 

przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 

informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje, 

posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w 

celu zachowania ich poufności. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, tj: 
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- nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, 

- informacje dotyczące ceny, 

- termin wykonania zamówienia, 

- okres gwarancji i rękojmi, 

- warunki płatności zawarte w ofercie 

2. Zamawiający zaleca, aby stosowne zastrzeżenie Wykonawca złożył na formularzu 

ofertowym. 

3. Zamawiający ma prawo badać skuteczność dokonanego zastrzeżenia tajemnicy 

przedsiębiorstwa – w razie stwierdzenia, że dane informacje nie mogły być przez Wykonawcę 

zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa – zostaną one odtajnione przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do powyższych wymagań. 

4.  Klauzula dotycząca RODO dla Wykonawców 

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 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informuję, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łambinowice, ul. Tadeusza 

Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice; 

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Łambinowice jest Pan Bogusław 

Dziadkiewicz - radca prawny, e-mail: dziadkiewicz.kancelaria@poczta.onet.eu; 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Przebudowa budynku dawnego 
kasyna oficerskiego w miejscowości Łambinowice.” 
▪  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

▪ 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 

„ustawa Pzp”;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

▪ 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;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ 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; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

mailto:dziadkiewicz.kancelaria@poczta.onet.eu
mailto:dziadkiewicz.kancelaria@poczta.onet.eu
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− 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 mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

6. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do 

wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w 

postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO1) , w 

szczególności obowiązek informacyjny  przewidziany w art. 13 RODO względem osób 

fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio 

pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał 

zastosowanie, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już 

tymi informacjami. 

Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z RODO 

względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio 

pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 

ust. 5 RODO. 

W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz 

ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały 

przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zaleca się 

zobowiązanie wykonawcy do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO. (oświadczenie w formularzu oferty). 

 
5. Opakowanie i oznakowanie ofert : 

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu w zamkniętej kopercie w siedzibie 

Zamawiającego: 
Sekretariat Urzędu Gminy w Łambinowicach, ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 

Łambinowice pok. nr 15 /I piętro/  
 

Oferta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na jego adres: 
Wójt Gminy Łambinowice, ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice 

 

Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację:  
 

„Przebudowa budynku dawnego kasyna oficerskiego w miejscowości Łambinowice.” 
 

„Nie otwierać przed dniem 18 kwietnia 2019r. przed godz. 1120 " 
 

Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

W przypadku braku w/w danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące 
wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem 

otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nie otwarcia w trakcie sesji 
otwarcia ofert. 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 
Urząd Gminy w Łambinowicach, ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice do dnia 

18 kwietnia 2019r. do godz. 1100. 
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania. 

 

 
2. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego: 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Łambinowicach pok. nr 19 /I piętro/ w dniu 18 
kwietnia 2019r. o godz. 1120. 
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XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

1. Cena kosztorysowa podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia, łącznie z robocizną, materiałami, pracą sprzętu, niezbędnymi 
pomiarami, badaniami i sprawdzeniami i może być tylko jedna. 

2. Rozliczenie z Wykonawcą stanowić będzie kosztorys powykonawczy z uwzględnieniem cen 
jednostkowych wykonanych robót netto + obowiązujący podatek Vat. 

3. Wykonawca nie może zmienić przyjętych stawek czynników cenotwórczych oraz cen 

jednostkowych przypisanych poszczególnym pozycjom kosztorysu ofertowego i innych składników 
kalkulacyjnych oraz kosztorysowej ceny ofertowej przez okres ważności oferty (związania z 
ofertą), oraz w okresie realizacji. 

4. Wykonawca winien zapoznać się z aktualnymi warunkami w zakresie konfiguracji terenu, 
zagospodarowania miejsca prowadzonych robót i uwzględnić je w cenie oferty. 

5. Podstawą do określenia ceny oferty jest zakres robót podany w SIWZ, przedmiarze robót oraz w 
dokumentacji projektowej. 

6. Cenę oferty należy policzyć stosując powszechnie stosowane wzory sporządzania kosztorysów 

ofertowych na roboty budowlane, zgodnie z zasadą opartą o ceny jednostkowe określone dla 
każdej pozycji – ceny jednostkowe z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku w oparciu o 

przedmiar robót oraz dokumentację projektową, stanowiące załącznik do SIWZ ofert które winny 
uwzględniać inne składniki, wpływające na ostateczną cenę wykonania kompletnej budowli, 

wynikającej z zakresu rzeczowego przy zachowaniu norm i standardów określonych w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót oraz obowiązujących przepisach. Kosztorys ofertowy 

powinien być sporządzony w oparciu o przedmiar robót oraz taką samą ilość 

przedmiarową poszczególnych pozycji. Kosztorys ofertowy winien zawierać również 
tabele elementów scalonych z wartościami poszczególnych działów.  

7. Poszczególne wartości pozycji kosztorysu ofertowego winny być cenami netto (cena 

uwzględniająca narzuty kosztorysu) i stanowić wynik iloczynu przedmiaru danej pozycji oraz jej 

ceny jednostkowej netto (również uwzględniająca narzuty kosztorysu). Oferta Wykonawcy, który 
w załączonym kosztorysie ofertowym nie przedstawi w sposób jednoznaczny cen jednostkowych 

netto (uwzględniających narzuty kosztorysu ofertowego) poszczególnych pozycji, zostanie 
odrzucona – nieprzedstawienie cen jednostkowych netto w ofercie uniemożliwi Zamawiającemu 
prawidłowe rozliczenie z Wykonawcą na etapie realizacji przedmiotu zamówienia. 

8. Ceny i stawki podane w kosztorysie ofertowym powinny zawierać wszystkie koszty robót 

przypisane określonym pozycjom łącznie ze wszystkimi kosztami i wydatkami, które mogą być 
potrzebne na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem robót budowlanych, wraz z pracami 

tymczasowymi i innymi, które mogą być potrzebne, jak również z ogólnym ryzykiem, obciążeniami 

i zobowiązaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe, na podstawie których 
sformułowano ofertę, należy uwzględnić np. w kosztach ogólnych. Przyjmuje się, że poniesione 

narzuty z racji ustanowienia robót, zysku i wynagrodzeń za wszystkie zobowiązania, są rozdzielone 
równomiernie na wszystkie pozycje kosztorysowe. 

9. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych przy spełnieniu przesłanek z art.144 ust.1 pkt.1-6, 
ustawy Prawa zamówień publicznych nie ujętych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, Wykonawca sporządzi protokół konieczności i przedłoży go 
do zatwierdzenia Zamawiającemu. Rozliczenie za prace dodatkowe odbędzie się na podstawie 

kosztorysu, sporządzonego w oparciu o stawkę robocizny i narzuty określone w ofercie dot. 
Wykonania zamówienia podstawowego. 

10. Uczestnicy przetargu powinni szacować wszystkie części i pozycje wyszczególnione w przedmiarze 
robót. Pozycje bez podania ceny lub jej brak w kosztorysie ofertowym nie będą płacone i będą 

uważane jako włączone w cenę innych pozycji danego udziału, co nie zwolni wykonawcy od 

zrealizowania robót wyszczególnionych w tych pozycjach. Wszystkie pozycje kosztorysu 
ofertowego, oprócz podstawy wyceny, ilości, ceny jednostkowej winny zawierać co najmniej: 

wartość netto danej pozycji, stanowiącą iloczyn ilości i ceny jednostkowej (z zaokrągleniem do 
dwóch miejsc po przecinku), przypisanej tej pozycji. 

11. Z uwagi na sposób rozliczenia – rozliczenie kosztorysem powykonawczym – Zamawiający nie 
przewiduje stosowania upustów cenowych w stosunku do wartości końcowej kosztorysu 

ofertowego Wykonawcy lub cen jednostkowych. W przypadku zastosowania takiego upustu – 
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niezgodności ceny wynikającej z kosztorysu ofertowego w stosunku do ceny przedstawionej w 
formularzu ofertowym, Zamawiający poprawi cenę w formularzu ofertowym na cenę wynikającą z 

podsumowania kosztorysu ofertowego netto bez uwzględnienia upustu można wykonać w prosty 

sposób, bez konieczności przeprowadzenia skomplikowanych działań obliczeniowych i 
arytmetycznych. Brak możliwości wyłączenia upustu skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

12. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli w trakcie realizacji wystąpią roboty nieprzewidziane 

dopuszcza się rozliczenie robót nieuwzględnionych przez Zamawiającego w przedmiarze robót, a 

niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia wynikających z technologii realizacji robót i 
stanowiących kontynuację prowadzonych prac dla zachowania ciągłości funkcjonalno-użytkowej 

przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu przyjętych w ofercie stawek czynników cenotwórczych i 
cen jednostkowych. Przed przystąpieniem do realizacji tych robót wymagane jest uzyskanie zgody 

Zamawiającego, a także akceptacji projektanta oraz sporządzenia protokołu konieczności 
określającego zakres tych robót. Przygotowanie tego protokołu spoczywa na kierowniku robót. 
Zasady rozliczania tych robót określa projekt umowy. 

13. Do realizacji przedmiotu zamówienia należy użyć materiałów, o znakach towarowych, patentach i 

pochodzeniu wskazanych w przedmiarze robót i dokumentacji projektowej lub równoważnych 
opisanym, spełniającym te same lub wyższe normy i parametry (zastosowanie materiałów 

równoważnych podczas realizacji zadania wymaga uzyskania pisemnej akceptacji projektanta i 
Zamawiającego, o akceptację występuje Wykonawca. 

14. Zamawiający dopuszcza zastosowanie w kosztorysie ofertowym innych podstaw wyceny niż 
zastosowane w przedmiarze robót, pod warunkiem zachowania zakresu, ilości robót i technologii 

wykonania wynikającej z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz bez zmiany 
standardu zastosowanych materiałów, bez zmiany standardu zastosowanych materiałów. 

15. Nie dopuszcza się wpisywania w kosztorysie ofertowym pozycji oraz ilości obmiarowej 
niewynikających z przedmiaru robót. W przypadku wystąpienia konieczności ujęcia robót 

nieobjętych przedmiarem robót, a niezbędnych do wykonania zamówienia, Wykonawca może 

złożyć wniosek o dokonanie modyfikacji SIWZ w w/w zakresie. Dopisanie pozycji przez 
Wykonawcę, bez wcześniejszej modyfikacji SIWZ przez Zamawiającego w tym zakresie, 
spowoduje odrzucenie oferty. 

16. Zamawiający nie dopuszcza przy wycenie w kosztorysie ofertowym: 

- rozbicia pojedynczych pozycji przedmiaru robót na kilka pozycji, 

- łączenia kilku pozycji przedmiaru robót w jedną, 

- zmiany układu działów i pozycji przedmiarowych pomiędzy działami. 

17. W przypadku zwolnienia podmiotowego Wykonawcy z podatku Vat, wynikającego z przepisów  

szczególnych lub gdy nie jest płatnikiem podatku Vat, dodatkowo do swojej oferty winien załączyć 
oświadczenie, potwierdzające w/w stan rzeczy obejmujące np. podstawę prawną. 

18. Wykonawca wraz z ofertą składa informację, że 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 albo informację o tym, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego (zawartą we wzorze formularza oferty). 

19. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej 

oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający 

miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  

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

cen. W przypadku różnic w zapisie ostatecznej ceny oferty pomiędzy formularzem ofertowym, a 
kosztorysem ofertowym. Zamawiający za właściwą uzna cenę, wynikającą z kosztorysu netto, 

powiększonej o należny podatek Vat. 

21. Po wyliczeniu łącznej ceny oferty w kosztorysie ofertowym, wartość łączna netto i brutto należy 

przenieść w odpowiednie pola formularza ofertowego z uwzględnieniem należnego podatku Vat. 

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

zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem zasad zaokrąglania liczb (tj. liczba 
5 i powyżej- zaokrąglenie w górę, poniżej 5 – zaokrąglenie w dół) oraz z wyodrębnieniem 
należnego podatku Vat – jeżeli występuje. 
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23. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały we wzorze 
umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 

24. Zamawiający poprawi w ofercie zgodnie z treścią art. 87 ust.2 u.p.z.p.: 

− Oczywiste omyłki pisarskie; 

− Oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek; 

− Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

6. W ramach powyższych zapisów, m. in.: 

1) Zamawiający poprawi omyłki polegające na błędnym wpisaniu ilości jednostek lub nazwy jednostki 

miary w treści złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą wyceniony przedmiarów robót w 
przypadku robót budowlanych, dostosowując ich treść do przedmiarów zamieszczonych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia; brak jakiejkolwiek pozycji w złożonych przez 

Wykonawcę kosztorysach ofertowych i formularzu ofertowym nie będzie poprawiony i skutkować 
będzie odrzuceniem oferty na podstawie art.89 ust 1 pkt 2 ustawy. 

2) Zamawiający poprawi omyłki polegające na zdublowaniu tych samych pozycji w wycenionym 
przedmiarze robót  w następujący sposób: 

a) Zamawiający wykreśli z wycenionego przedmiaru robót zdublowane pozycje pozostawiając 

tylko jedną z nich; 

b) Po wykreśleniu zdublowanych pozycji Zamawiający zsumuje wartości podane w 

pozostawionych w wycenionym przedmiarze robót  i tak obliczoną cenę przyjmie jako cenę 
ofertową. 

7. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę o poprawieniu omyłek, o których mowa 
powyżej. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia 

otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, o zgodzie bądź odmowie zgody 

na dokonane przez Zamawiającego poprawienia innej omyłki polegającej na niezgodności oferty 
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty. 

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 
I SPOSOBU OCENY OFERT 
 
Zamawiający podczas wyboru Wykonawcy zastosuje tryb wyboru z art. 24aa. Ustawy Pzp - Procedura 

odwrócona dla prowadzenia postępowania. 

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców 

niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania oraz nie zostaną odrzucone przez 

Zamawiającego. 

1. Kryteria oceny ofert: 

 

a) Cena brutto – waga kryterium: 60%, maksymalna ilość pkt. 60  

Ocena kryterium „cena” odbędzie się na podstawie ceny brutto podanej w ofercie. Ilość 

punktów zostanie obliczona wg wzoru: 

 

                 najniższa oferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert 

  Liczba pkt =  …………………………………..…….………………………………… x  100 x 60pkt 

      cena badanej oferty 

Osiągnięta wartość procentowa według powyższego wzoru będzie odpowiadała uzyskanej liczbie 

punktów. Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 60 punktów. 
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b) Okres gwarancji – waga 40%, maksymalna ilość pkt. 40 

- 36 miesięcy - 0 pkt 

- 60 miesięcy – 40 punktów   

W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 36 a 60 miesięcy Wykonawca otrzyma 

pkt. wg wzoru:  

                 Okres gwarancji oferty ocenianej 

  Liczba pkt =  …………………………………..…….………………………………… x  100 x 40pkt 

najdłuższy zaoferowany okres gwarancji 

 
 

Ocena ofert przy zastosowaniu kryterium numer 2 zostanie dokonana przez Zamawiającego na 

podstawie informacji zamieszczonych przez Wykonawcę w formularzu oferty. Wykonawca 

zobowiązany jest samodzielnie wpisać w Formularzu oferty oferowany okres gwarancji 36 miesięcy lub 

60 miesięcy. 

 W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji niż 60 miesięcy 

Zamawiający do oceny oferty przyjmie okres 60 miesięcy.  

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 36 m-cy, Zamawiający 

ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu 

gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci. 

 

2. 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. Zamawiający udzieli zamówienie Wykonawcy, którego oferta 
odpowiada wymaganiom ustawy Pzp i niniejszej SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

 

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 
1. Zamawiający podpisze umowę, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ 

z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych 
w niniejszej specyfikacji. 

2. Termin zawarcia umowy zostanie określony z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty. 

3. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców odwołania. 
4. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu 

postępowania odwoławczego. 
5. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany będzie do 

dostarczenia: 
- kserokopii uprawnień wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej Izby 

osób wskazanych w wykazie osób (załącznik nr 7do SIWZ). 

- dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przed 

podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia umowy regulującej współpracę 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

- Listę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 

- Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

dotyczące listy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 
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- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest złożyć 

Zamawiającemu przed podpisaniem umowy Harmonogram rzeczowo-finansowy zawierający 

elementy robót do wykonania. 

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie 

to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

6.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 

ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 PZP.  

 

XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% 

całkowitej ceny ofertowej brutto podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed 
podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie wszelkich roszczeń 
Zamawiającego, również z tytułu kar umownych i odsetek, wynikających z niewykonania bądź 

nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie powinno zabezpieczać cały okres realizacji 

umowy, tj. okres wykonania Przedmiotu umowy oraz okres rękojmi i gwarancji. Zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy, we wszystkich formach przewidzianych w przepisie art. 148 ust. 1 

PZP, powinno zabezpieczać roszczenia wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania 
umowy w taki sam sposób, co oznacza, iż zabezpieczenie wniesione w formie innej niż pieniądz 

nie może zabezpieczać roszczeń Zamawiającego w sposób mniej korzystny, niż jakby miało to 
miejsce w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu. 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym; gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub 

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Prudnik Filia Łambinowice Nr 89 8905 1010 9001 

0012 5413 0001 tytułem: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 
Przebudowa budynku dawnego kasyna oficerskiego w miejscowości Łambinowice.” 

5. Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego 

będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ 

środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego musi nastąpić przed 
podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego). 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem 

wekslowym banku, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez 

Skarb Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu 
rejestrowego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

7. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt. 2, musi wynikać bezwarunkowe, 

nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty 

na rzecz Zamawiającego (na jego rachunek bankowy) kwoty stanowiącej 10 % całkowitej ceny 
brutto podanej w ofercie Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
w sprawie zamówienia publicznego przez Wykonawcę. 

8. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca 

je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

9. Wykonawca wniesie zabezpieczenie najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy w terminie 
30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania Zamawiającego za należycie wykonane. 
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XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 
WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 

1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 

specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 

2. Zmiany umowy są dopuszczalne w zakresie dozwolonym przez art. 144 ust.1 pkt.1-6, ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w projekcie 
umowy. 

3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z 
następujących okoliczności: 

1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w 

szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki 
wprowadzenia zmian. 

2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od 

dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne 
i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w 
szczególności dotyczących zmienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego. 

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 
zamawiającego. 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 
w umowie.  

3) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których 

zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub 
umowie ramowej; 

4)wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 
a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1, 

b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za 

sobą innych istotnych zmian umowy, 
c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 

podwykonawców; 
5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art.144 ust. 1e ustawy Pzp; 

6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w 
przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane 

- jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

4. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej 
specyfikacji. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za wykonanie umowy. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 

5.   Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 

6.    Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków 
       wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 29 

       stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn.zm. 
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       dalej jako „Prawo zamówień publicznych”) oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą. 

 

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca (podwykonawca i dalszy podwykonawca) zatrudniał 

pracowników na umowę o pracę w zakresie czynności wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia 

zgodnie z postanowieniami art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeksu pracy. 

2.  Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie 
oraz zanonimizowane dokumenty tj. potwierdzenie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne z tytułu zatrudniania na podstawie umowy o pracę dotyczące listy osób zatrudnionych 

na podstawie umowy o pracę w zakresie wykonywanego przedmiotu zamówienia. 

3. Lista pracowników zatrudnionych na umowę o pracę winna określać w szczególności: Imię 

i nazwisko pracownika, zakres wykonywanych czynności. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w każdym przypadku za niezapewnienie przy 

realizacji zamówienia w trakcie jego trwania osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o 
pracę o którym mowa w pkt.1 , w wysokości 400 zł za każdy dzień niezatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osoby na podstawie umowy o pracę, w stosunku do terminu 

określonego przez Zamawiającego. 

4. Szczegółowe wymagania dotyczące zatrudnienia zostały określone w projekcie umowy stanowiący 

załącznik nr 5 SIWZ. 

5. W przypadku wprowadzenia zmian w składzie osobowym, Wykonawca zobowiązany jest 

zaktualizować wykaz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.  

6. Zamawiający w przypadku powzięcia wątpliwości co do sposobu zatrudnienia zastrzega sobie 

możliwość zwrócenia się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

7.  Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp. 

 

XVIII. PODWYKONAWSTWO  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części 

zamówienia. 

3. Zakres zamówienia planowany do powierzenia podwykonawcom oraz dane firmy podwykonawcy 

muszą być wskazane w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Brak 
informacji w formularzu oferty w sprawie zakresu zamówienia powierzanego podwykonawcom 

będzie traktowany jako deklaracja samodzielnej realizacji zamówienia przez wykonawcę. Zlecenie 

części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego 
za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i 

zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, 

uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. W przypadku wprowadzenia podwykonawców wzór umowy o podwykonawstwo został określony 

w §10 projektu umowy - zał. Nr 5 do specyfikacji. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na usługi przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane dotyczące przedmiotowego 

zamówienia, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane  

przedkłada   Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 

wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości brutto Umowy, 

określonej w § 6 ust. 1 Umowy, oraz umów o podwykonawstwo na prace projektowe, ekspertyzy, 
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badania, analizy, itp., usługi geodezyjne, geotechniczne, usługi ochrony mienia, dostawę wody i 

energii elektrycznej, odbiór i zagospodarowanie odpadów i dostawy i usługi w zakresie zaplecza 

budowy (np. wyposażenie zaplecza, materiały biurowe, catering), usługi telekomunikacyjne, usługi w 

zakresie kierowania robotami budowlanymi, usługi pocztowe, usługi prawnicze. Wyłączenie, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 

zł. 

 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

▪ W postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych - 

"Środki ochrony prawnej". 

▪ Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

▪ Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 

Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

▪ W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje na zasadach określonych w dziale VI Ustawy 

Pzp. 

▪ Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

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

▪ 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. 

▪ Odwołania wnosi się w terminach określonych w art. 182 Ustawy Pzp. 

XX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa 

zamówień publicznych. 

XXI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

XXII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

XXIII. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

XXIV. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XXV. Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań, o których mowa w art. 
29 ust. 4 Pzp. 

XXVI. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy prawo 
zamówień publicznych oraz kodeks cywilny. 

XXVII. Przepisy prawa powszechnie obowiązującego mające wpływ na 
wykonanie przedmiotu zamówienia.  
Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z wymaganiami określonymi w: Ustawa z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. 2018 poz.1202 z późn. zm.); Ustawa o wyrobach 
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. 2019, poz. 266); Ustawa o ochronie przeciwpożarowej 

z dnia 24 sierpnia 1991r.(Dz. U. 2018. poz.620); Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 
2004r. (Dz. U. 2018 poz. 1351 z późn. zm.); Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 

2001r. (Dz. U. 2018 poz. 799 z póź. zm.); Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. 

U. 2018 poz. 2068 z póź. zm.); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002r.- w 
sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobów ich oznaczania 

znakowaniem CE, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie 
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określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany; Rozporządzenie 

Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 

1964r. (Dz. U.2018 poz.1025 z póź.zm.). 

 

 

XXVIII. Załączniki 

Załączniki (dokumenty) składane wraz z ofertą: 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

Załącznik nr 10 – Wyceniony przedmiar robót (kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem materiałów). 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 ustawy Pzp - warunki udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 ustawy Pzp - nie podlega wykluczenia 

Załącznik nr 9 -wzór zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów 

Załącznik (dokument) składany w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji z otwarcia ofert: 

Załącznik nr 4a - Oświadczenie grupa kapitałowa 

Załącznik nr 4b - Oświadczenie o braku przynależności do żadnej grupy kapitałowej 

Załączniki stanowiące integralną część specyfikacji: 

Załącznik nr 5 - Wzór umowy (wraz z załącznikami: oświadczenia podwykonawcy, dalszego 

podwykonawcy, karta gwarancyjna, harmonogram rzeczowo-finansowy) 

Załącznik nr 6 – Dokumentacja projektowa  

Załącznik nr 10 – Przedmiar robót 

Załącznik nr 11 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

Załączniki (dokumenty) składana na wezwanie Zamawiającego: 

Załącznik nr 7 - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego. 

Załącznik nr 8 – Wykaz wykonanych robót budowlanych 

 

____ 

* 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. 

 


