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I.  Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 
 

Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku 
36-016 Chmielnik 146 
 
NIP: 813-22-88-930, KRS: 0000066649,  REGON: 690463790 
tel.: 17 229 24 38,  fax: 17 229 26 00 
e-mail: dawid@krupczak.pl 
adres strony internetowej: www.trzezwagmina.pl  
godziny urzędowania: 700 – 1500  
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), , 
zwanej w dalszej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Prawem zamówień 
publicznych”, bądź „Pzp”, a także zgodnie z wydanymi na podstawie niniejszej ustawy 
rozporządzeniami wykonawczymi dotyczącymi przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza: 
1) Rozporządzeniem 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) Rozporządzeniem 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) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów 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 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

3. Podstawą prawną wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego jest art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

4. Dokonując oceny ofert Zamawiający zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, określoną w art. 24 aa 
ustawy Pzp. (w pierwszej kolejności Zamawiający oceni oferty, a następnie zbada, czy Wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu). 

 

5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej 
„SIWZ, bądź „specyfikacją”, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 
oraz ustawy Kodeks Cywilny. 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiot zamówienia: 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano- instalacyjnych polegających na 
rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku usługowego położonego na działce nr 1938/1 
położonej w miejscowości Wola Rafałowska Gmina Chmielnik. 
W skład zadania wchodzi wykonanie: 
- robót rozbiórkowych – 1 kpl 
- robót ziemnych – 1 kpl 
- robót części konstrukcyjnej  – 1 kpl 
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- robót części architektonicznej – 1 kpl 
- instalacji sanitarnej – 1 kpl 
- instalacji elektrycznej – 1 kpl. 
- zagospodarowanie terenu – 1 kpl 
 

1.1  Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 
 

1.2  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja projektowa (w tym: przedmiary 
robót, projekty budowlane, projekty wykonawcze, dokumentacja geologiczna, operat wodno-
prawny) oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiące  
załącznik nr 8 do SIWZ.  
Przedmiary robót stanowią tylko pomoc w określeniu kwoty ryczałtowej na wykonanie ww. roboty 
budowlanej. Ilości podane w tym opracowaniu są orientacyjne i pomocnicze. 

 

1.3 W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, materiały, urządzenia i usługi niezbędne 
do wykonania zamówienia i przekazania obiektów do korzystania z nich zgodnie z ich 
przeznaczeniem - zarówno wynikające wprost z dokumentacji projektowej, w tym przedmiarów 
robót oraz STWiORB, jak również w nich nie ujęte, np.: roboty przygotowawcze i porządkowe, 
zagospodarowanie terenu budowy, w tym: zaplecze budowy, zabezpieczenie terenu budowy 
zgodnie z BHP, nadzór techniczny, itp. 

1.4 Zgodnie z art. 29 ust 5 projekt budowlany uwzględnia wymagania w zakresie dostępności 
wszystkich użytkowników obiektu, w tym osób niepełnosprawnych. 

1.5 Roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie i wykonawca zobowiązany jest do realizacji 
prac w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie obiektu w czasie trwania robót. 

 
 

2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV): 
 

Główny przedmiot:  
45000000-7 - Roboty budowlane  
Dodatkowe przedmioty:  
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
45262300-4 – Betonowanie 
45262210-6 – Fundamentowanie 
45261100-5 – Wykonywanie konstrukcji dachowej 
45320000-6 – Roboty izolacyjne 
45262522-6 – Roboty murarskie 
45430000-0 – Pokrycia podłóg i ścian 
45421146-9 – Instalowanie sufitów podwieszanych 
45442100-8 – Roboty malarskie 
45261000-4 – Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowej 
45421100-5 – Instalowanie drzwi i okien 
45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania 
453111200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

  

3. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wymagania o których mowa 
w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w Dokumentacji projektowej oraz w STWiORB,  
stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ.  

 

4. Rozwiązania równoważne.  
Mając na uwadze art. 29 ust. 3, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę przedmiotu 
równoważnego do opisanego w SIWZ w zakresie, w jakim wskazuje znaki towarowe, patent 
lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty 
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lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, z zachowaniem zasad i przy spełnieniu 
wymogów opisanych w SIWZ. Wszędzie tam, gdzie w SIWZ, w dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót,  pojawiają się określenia wskazujące 
znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, źródła lub szczególny proces, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, wskazaniu takiemu 
towarzyszą wyrazy "lub równoważny". 
Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, 
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 
Zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, 
a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne". 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozwiązań równoważnych w zakresie 
zaproponowanych materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót, Zamawiający dopuszcza ujęcie 
w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji 
projektowej.  
W sytuacji, gdy Wykonawca zamierza zastosować rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, 
że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez normy i 
przepisy oraz potwierdzić, że materiał lub urządzenie równoważne nie będzie pogarszało 
funkcjonalności i jakości. Zaoferowanie rozwiązań technicznych, urządzeń, wyrobów lub materiałów 
równoważnych nie może prowadzić do zmiany projektu.  
 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 

6. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 
 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych. 
 

8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp. 
 

9. Podwykonawcy: 
1) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez 

Wykonawcę części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcy. 

2) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda 
wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.  

3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w pkt V.3 niniejszej specyfikacji (art. 22a ust. 1 ustawy 
Pzp), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Zamawiający powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

4) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi 
następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi 
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub oświadczenia lub dokumenty 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający 
stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca 
obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części 
zamówienia podwykonawcy. 

5) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

6) Umowa łącząca Wykonawcę z podwykonawcą, a także pomiędzy podwykonawcą a dalszym 
podwykonawcą oraz pomiędzy dalszymi podwykonawcami, winna być zawarta w formie pisemnej.  
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7) Wykonawca zobowiązany jest do należytego wykonywania umów zawartych z podwykonawcami. 
8) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń 
lub sprzeciwu oraz informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 
lub usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają 
obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu zostały określone w §11 „Wzoru umowy”, 
stanowiącego załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

9) Umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności następujące postanowienia: 
a) oznaczenie stron umowy, 
b) określenie zakresu robót budowlanych przewidzianych do wykonania, 
c) wskazanie wysokości wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

z następującymi zastrzeżeniami:  
 wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie danego zakresu 

robót nie może być wyższe od wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie tego zakresu 
robót w umowie Zamawiającego z Wykonawcą, 

 ceny jednostkowe określone w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy 
o podwykonawstwo nie mogą być wyższe od cen jednostkowych przyjętych w kosztorysie 
będącym załącznikiem do umowy Zamawiającego z Wykonawcą. 

d) określenie terminu realizacji robót, z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż termin 
realizacji określony w umowie zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą, 

e) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zastrzeżeniem, 
że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, 

f) do umowy o podwykonawstwo winien być załączony „kosztorys”. Kosztorys winien być 
opracowany metodą szczegółową oraz winien dla każdej pozycji określać numer analogicznej 
pozycji w kosztorysie szczegółowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Pozwoli to na 
precyzyjne ustalenie zakresu robót powierzonego podwykonawcy do wykonania. 

10) Umowa o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane nie może zawierać 
postanowień: 
a) sprzecznych z treścią umowy Zamawiającego z Wykonawcą,  
b) uzależniających zapłatę przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

od otrzymania przez Wykonawcę zapłaty od Zamawiającego za wykonany zakres robót, 
c) dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiających rozliczenie tych 

robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą. 

11) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, realizowane w ramach umowy 
z Wykonawcą, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy z Wykonawcą oraz umów o podwykonawstwo, 
których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi. Wyłączenie 
to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.  

10. Wymagania stawiane Wykonawcy: 
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 

opisanymi dla przedmiotu zamówienia.  
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2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 
3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego 

z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.  
4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faks oraz innych ustaleń 

niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 
5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia.  
 

11. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji 
zamówienia na podstawie umowy o pracę: 
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę,   

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących czynności bezpośrednio 
związane z wykonywaniem robót – przez co Zamawiający rozumie wszystkich pracowników 
fizycznych, bezpośrednio zaangażowanych w procesie budowy przy pracach ogólnobudowlanych 
i instalacyjnych; wymóg nie dotyczy m. in.: osób kierujących budową czy kierowców – jeżeli 
wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.). 

2) 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 pkt 11 ppkt 
1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 11 ppkt 1) czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 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) 
tj. w szczególności1 bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie 

                                                 
1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna 

zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów 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 
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jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe 
do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 
do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami 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). 

4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 11 ppkt 1) czynności Wykonawca zapłaci 
karę umowną w wysokości określonej w § 13 ust. 1 pkt 1) lit k) umowy stanowiącej załącznik 
nr 7 do SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 11 ppkt 1) czynności.  

5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

6) Wykonawca zobowiązuje się spełnić wymagania oraz dokonywać wszelkich czynności, do 
których jest zobowiązany na podstawie niniejszego punktu. 
 

IV. Termin wykonania zamówienia 
 

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 
 rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy 
 zakończenie robót: do 2 grudnia 2019 r.  
 wykonanie umowy: do 16 grudnia 2019 r. 
 

Za termin zakończenia robót uważa się datę wpisu przez kierownika budowy do dziennika budowy 
o zakończeniu robót potwierdzonego wpisem o zakończeniu robót dokonanym przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego wraz z pisemnym zawiadomieniem Zamawiającego o zakończeniu robót, a w przypadku 
braku dziennika datę dostarczenia do Zamawiającego pisemnego zgłoszenia zakończenia robót.  
 

Za datę wykonania umowy uważa się zakończenie czynności odbioru przedmiotu umowy, tj. datę 
podpisania protokołu odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy. 
 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 

tych warunków 
 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu, 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:  

                                                 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); w zakres anonimizacji umowy musi być zgodny 
z przepisami ww. rozporządzenia.  
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Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, 
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, 
3) zdolności technicznej lub zawodowej, warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, 

który wykaże, że: 
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające 
na wykonaniu robót budowlanych i instalacyjnych polegających na budowie, przebudowie lub 
remoncie budynku o wartości minimalnej 450 000,00 zł brutto. 

2) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia kierownika budowy tj. 
posiadającą kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących prawem krajowym oraz potwierdzone 
minimalnym okresem kierowania budowami – 5 lat. 
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie 
obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t .j. Dz. U. z 2018 r. 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 Unii Europejskiej, 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 2015 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 65) lub art. 20 a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych 
architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz.U. z 2016 r, poz. 1725 z późn. zm.). 
 

3. Postanowienia dotyczące podmiotów udostępniających zasoby: 
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia lub jego części polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych 
(podmioty udostępniające zasoby). 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując niniejsze zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi 
załącznik nr 9 do SIWZ). 

3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokona badania, czy nie zachodzą wobec nich 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp. 

4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu 
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby 
Wykonawca w określonym terminie: 
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub  
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej część zamówienia, jeżeli wykaże 

spełnienie wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną, zgodnie z pkt V.2 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty 
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

6) Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną 
przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 

4. W terminie 3 dni od przekazania Informacji o treści złożonych ofert, Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, 
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym 
postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć 
w formie pisemnej. 
 

5. W niniejszym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp dokona oceny ofert, 
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ten będzie się uchylał od 
zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Zamawiający zbada, czy Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert 
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

6. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp 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 oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez 
Zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia. 
 

7. Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki dowodowe 
mają na celu ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. 
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą 
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.  
 

VI. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu 
 

1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę, który podlega wykluczeniu 
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – w  stosunku do którego otwarto likwidację, 
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane 
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku 
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t. j. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t. j. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 2344 z późn. zm.). 

 

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje jeżeli nie upłynął okres określony zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy 
Pzp. 

 

4. Wykonawca podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-20 ustawy Pzp 
lub na podstawie pkt VI.2 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia może zgodnie 
z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 
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do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania 
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie 
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu Wykonawcy. Przedstawione przez Wykonawcę dowody podlegać będą ocenie 
Zamawiającego pod względem wagi i szczególnych okoliczności czynu Wykonawcy. 

 

5. Możliwość przedstawienia dowodów na to, że podjęte przez Wykonawcę środki są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, o której mowa w pkt 4 powyżej, nie dotyczy Wykonawcy, będącego 
podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się 
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

 

6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę 
na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
1) jest niezgodna z ustawą, 
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 

ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 
4) jest ofertą, która 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 ustawy Pzp, 
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 
9) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu 

związania ofertą, 
10) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, 

a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób, 
11) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający 

żądał wniesienia wadium. 
8. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu dokonywana 

będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz 
dokumenty. 
 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia  

 

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 
1) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę – załącznik nr 1 do SIWZ, 
2) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu wypełnione i podpisane przez Wykonawcę, które stanowić będzie wstępne 
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ, 

3) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu –
wypełnione i podpisane przez Wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie braku 
podstaw wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ, 

4) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których 
mowa w ppkt 2) i 3) powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. Oświadczenia te maja potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
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brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, 

5) 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 oświadczeniach, 
o których mowa w ppkt 2) i 3) powyżej, 

6) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje 
o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt 3) powyżej, 

7) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 
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. Zamawiający wymaga 
załączenia przedmiotowego zobowiązania do oferty. Zobowiązanie musi być wystawione przez 
podmiot udostępniający dane zasoby. Wzór zobowiązania – załącznik nr 9 do SIWZ. 

 

2. Do oferty należy dołączyć uproszczone kosztorysy ofertowe. Sporządzone przez Wykonawców, 
w formie uproszczonej, kosztorysy ofertowe służyć będą Zamawiającemu w celach poglądowych 
(np. rozliczenia z Instytucją Zarządzającą), mają charakter ogólnej informacji i nie będą stanowiły 
elementu oceny zgodności oferty z przedmiotem zamówienia określonym przez Zamawiającego 
oraz podstawy wzajemnych rozliczeń. 
 

3. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.  1 i 5  pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, 
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia pod rygorem wykluczenia z postępowania 
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie następujących oświadczeń  
i dokumentów: 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 potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

 

4. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 1) ustawy 
Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia pod 
rygorem wykluczenia z postępowania w wyznaczonym terminie następujących oświadczeń 
i dokumentów: Zamawiający nie wyznaczył warunku w tym zakresie. 

 

5. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2) ustawy 
Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia pod 
rygorem wykluczenia z postępowania w wyznaczonym terminie następujących oświadczeń 
i dokumentów: Zamawiający nie wyznaczył warunku w tym zakresie. 

 

6. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3) ustawy 
Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia pod 
rygorem wykluczenia z postępowania w wyznaczonym terminie następujących oświadczeń 
i dokumentów:  

1) wykaz robót, które potwierdzają, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno 
zamówienie polegające na wykonaniu robót budowlanych i instalacyjnych polegających na budowie, 
przebudowie lub remoncie budynku o wartości minimalnej 450 000,00 zł brutto. Wykaz powinien 
zawierać informację o przedmiocie robót, nazwie zamówienia, dacie, miejscu wykonania 
i podmiotach, 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 
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którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, 
przygotowany według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 
W przypadku robót rozliczanych w walutach innych niż Złoty Polski, Zamawiający dokona 
przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany walut ustalonego przez Narodowy Bank 
Polski na dzień podany, jako termin rozpoczęcia wyliczanych robót budowlanych. 
Jeżeli wykaz lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, 
może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, 
dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 
wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, w zakresie niezbędnym 
do wykazania spełnienia warunku, że Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą 
uprawnienia kierownika budowy tj. posiadającą kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z ustawą 
Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących prawem krajowym  oraz 
posiadającą doświadczenie zawodowe potwierdzone minimalnym okresem kierowania budowami – 
5 lat wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami, przygotowane według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 

 

7. Dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt VII.3, VII.4, VII.5, VII.6 nie należy dołączać 
do oferty. 
 

8. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie VII.3 składa dokument lub dokumenty, 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w pkt VII.8 ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym 
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, 
wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt VII.8 ppkt 1). 

3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, 
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

 

9. W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
(konsorcjum/spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki: 
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 
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2) Pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji, wystawione zgodnie z wymogami 
prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców winno 
być dołączone do oferty. 

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za wykonanie umowy, zgodnie z art. 141 ustawy Pzp. 

4) 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. 

5) Przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej winni ustanowić pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych), ewentualnie przedłożyć umowę spółki lub uchwałę wspólników, 
określające zakres uprawnień do reprezentowania spółki przez wspólników (art. 865 KC). 

6) Postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, w tym do wspólników spółki cywilnej. 

7) Dokumenty, oświadczenia, załączniki do oferty powinny być podpisane przez ustanowionego 
pełnomocnika. Dokumenty, oświadczenia, załączniki do oferty składane oddzielnie przez każdego 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powinny być podpisane przez 
osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, od którego pochodzą. 

8) Kopie dokumentów i oświadczeń dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 
którego dokument lub oświadczenie dotyczy. 

9) Oferta winna zawierać oświadczenie o którym mowa w pkt VII.1 ppkt 2) i  3) dla każdego 
Wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 
 

10.  Postanowienia dotyczące składanych w niniejszym postępowaniu dokumentów i oświadczeń: 
1) W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. 

2) Oświadczenia, o których mowa w ww. rozporządzeniu dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, 
na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy 
oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

3) Dokumenty, o których mowa w ww. rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa 
w ppkt 2 powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

4) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 
dotyczą. 

5) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 
6) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w ww. rozporządzeniu, mogą być składane za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 1118 i 1629), 
osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

7) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa 
lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii. 

8) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
9) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
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dokumentów, o których mowa w ww. rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, 
gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości. 

10) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania 
ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (pkt V.1 
ppkt. 1) załącznika nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy). Wykonawca nie może zastrzec informacji, 
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 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. 

 

11.   Postanowienia dotyczące dokumentów dotyczących podmiotów udostępniających zasoby: 
1) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, 
o którym mowa w pkt VII.1 ppkt 2) i 3) SIWZ. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 
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. 

3) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego 
oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp 
do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

niniejszego zamówienia; 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu niniejszego zamówienia; 
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

4) Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie Zamawiającego dokumenty, o których 
mowa w pkt VII.3 w odniesieniu do podmiotów na zdolnościach lub sytuacji których polega na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 

 

12.  Grupa kapitałowa - podstawowe pojęcia: 
1) Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. 

Dz. U. z 2019 r., poz. 369 z późn. zm.) pod pojęciem grupa kapitałowa - rozumie się wszystkich 
przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego 
przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 

2) Zgodnie z art. 4 pkt 1 ww. ustawy pod pojęciem przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 
1479, 1629, 1633 i 2212), a także m. in.: 
a)  osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, 

której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze 
użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, 
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b)  osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą 
działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, 

c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 3 poniżej, nad co najmniej jednym 
przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, jeżeli podejmuje dalsze działania 
podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów. 

3) Przejęcie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania 
przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich 
okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego 
przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: 
a)  dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników 

albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego 
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady 
nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień 
z innymi osobami, 

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu 
innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 

d)  dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo 
na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi 
osobami, 

e)  prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 
f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub 

przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. 
 

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 
 

1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie za pośrednictwem 
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1481 z poźn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu, przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123, z poźn. zm.).  
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane: 
1) za pośrednictwem operatora pocztowego oraz osobiście lub za pośrednictwem posłańca należy 

kierować/przekazywać na adres Zamawiającego podany w pkt I niniejszej specyfikacji tj. Wola 
Rafałowska 124, 36-017 Błędowa Tyczyńska, 

2) za pomocą faksu należy kierować na nr faksu Zamawiającego podany w pkt I niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia tj. 17 229 66 00. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji 
przekazanych za pomocą faksu. 

3) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna) należy kierować na adres 
poczty elektronicznej Zamawiającego podany w pkt I niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia tj. e-mail: dawid@krupczak.pl. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji 
przekazanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

4) Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz oświadczenie, o którym 
mowa w art. 25a ustawy P.z.p., należy składać pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 

5) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 
lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, mogą być składane za pośrednictwem 
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operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 1118 i 1629), osobiście lub za 
pośrednictwem posłańca 
 

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 
 

1) Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 
 

Organizacja przetargu: 
 

imię i nazwisko:  Dawid Krupczak   
tel:  533 330 668 
e-mail:  dawid@krupczak.pl 

 

Sprawy merytoryczne: 
 

imię i nazwisko:  Dawid Krupczak   
tel:  533 330 668 
e-mail:  dawid@krupczak.pl 

 

2) Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest: 

 

imię i nazwisko:  Dawid Krupczak   
tel:  533 330 668 
e-mail:  dawid@krupczak.pl 

             
 

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 ppkt 2). 

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt XII 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 ppkt 2), po upływie 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 – www.trzezwagmina.pl.  

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 wszystkich Wykonawców. 
 

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 zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.trzezwagmina.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. 
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4) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie 
internetowej www.trzezwagmina.pl. W powyższej sytuacji Zamawiający zamieszcza ogłoszenie  
w Biuletynie Zamówień Publicznych 

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 - www.trzezwagmina.pl. 
 

IX. Wymagania dotyczące wadium 
 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  
 
X. 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. 
 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty 
 

1. Przygotowanie oferty: 
1) Na ofertę składają się wszystkie oświadczenia i załączniki wymienione w pkt VII.1 niniejszej 

specyfikacji.  
2) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. 
3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
4) 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. 

5) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia 
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne 
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 

7) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 
dokumentach. 

8) Poprawki w ofercie (przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, dopisanie, użycie 
korektora itp.) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy. 

9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości 
dekompletacji zawartości oferty. 
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10) Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca w takim przypadku 
zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a także 
wydzielić je w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. 
Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniał. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu 
art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

11) Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić 
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując jednocześnie nazwę (rodzaj) 
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania tego 
obowiązku, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
 

2. Sposób zaadresowania oferty: 
1) Obowiązkiem Wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej 

treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamknięta 
koperta). 

2) Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres 
podany w pkt I niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz 
oznaczone w sposób następujący: 
 

„Rozbudowa i przebudowa budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej z 
wewnętrznymi instalacjami”. 

Nr sprawy: ZP.2.2019 
nie otwierać przed 12.07.2019 r., godz. 10:10 

 

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania 
koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

 

3. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku badania i oceny ofert: 
1) Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia 

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym odpowiednich oświadczeń lub dokumentów: 
a) potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 
b) potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań 

określonych przez Zamawiającego,  
c) potwierdzających brak podstaw wykluczenia,  
d) oświadczenia, o których mowa w pkt VII.1 niniejszej specyfikacji, 
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
f) pełnomocnictw, 
jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 i ust. 3a ustawy Pzp.  

2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert 

3) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawia-
damiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

4) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta Wykonawcy, który 
w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki 
podlega odrzuceniu. 

5) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do 
przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 
dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. 

6) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień, o których mowa w pkt. 5,  
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lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera 
rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 
XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
 

1. Oferty należy składać do dnia: 12.07.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego:  
 

Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku 
Chmielnik 146, 36-016 Chmielnik  
Sekretariat – zespół administracyjny 

 

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: 12.07.2019 r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego:  

Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku 
Chmielnik 146, 36-016 Chmielnik  
świetlica  

 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 
 

5. Ofertę złożoną po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwraca Wykonawcy.  
 

XIII. 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 z dokładnością do drugiego miejsca po 
przecinku. 
 

2. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. Ustalona w drodze postępowania 
wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależna od wszelkich świadczeń oraz 
ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Za sposób przeprowadzenia kalkulacji 
wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 

 

3. Podatek VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku zmiany stawki 
podatku VAT nastąpi zmiana wynagrodzenia ryczałtowego brutto, która zostanie wprowadzona aneksem 
do umowy.  

 

4. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty, opłaty i inne składniki związane 
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym m. in. koszty: 
a) urządzenia, zagospodarowania placu budowy i jego likwidacji po zakończeniu robót, 
b) doprowadzenia niezbędnych mediów do placu budowy oraz kosztów ich dostawy, 
c) obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej  

powykonawczej, w tym robót zakrytych, uwzględniającej trwałą stabilizację załomu granic, 
d) koszty robót niezbędnych celem transportu materiału na teren budowy,  
e) ubezpieczenia robót, 
f) dozorowania placu budowy, 
g) zapewnienia warunków bhp i ppoż., 
h) sporządzenia operatu powykonawczego,  
i)    pozostałe koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

 

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

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

7. Sporządzone przez Wykonawców, w formie uproszczonej, kosztorysy ofertowe służyć będą 
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Zamawiającemu w celach poglądowych (np. rozliczenia z Instytucją Zarządzającą), mają charakter 
ogólnej informacji i nie będą stanowiły elementu oceny zgodności oferty z przedmiotem zamówienia 
określonym przez Zamawiającego oraz podstawy wzajemnych rozliczeń. 

 

8. Ze względu na fakt, że cena ma charakter ryczałtowy, kosztorysy ofertowe nie będą podlegały ze strony 
Zamawiającego weryfikacji (sprawdzeniu) w procedurze przetargowej. W świetle tego Zamawiający nie 
ma obowiązku analizy kosztorysów ofertowych przedłożonych przez Wykonawców do ofert. 

 

9. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
XIV. 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 ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie do szczegółowego 
rozpatrywania, jeżeli: 
1) oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 
2) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego w terminie, 
3) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 

 

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi kryteriami 
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt: 
 

1) Cena (znaczenie w ocenie 60% = 60 pkt) 
Sposób dokonywania oceny wg wzoru: 
C = Cn / Cb x 60 pkt 
gdzie Cn – cena najniższa, Cb – cena badanej oferty. 
 

2)    Okres rękojmi za wady (znaczenie w ocenie 40% = 40 pkt) 
Najkrótszy możliwy okres rękojmi za wady wymagany przez Zamawiającego to 5 lat, a najdłuższy 
możliwy okres rękojmi za wady uwzględniony do oceny ofert to 7 lat. 
Wykonawca może zaproponować okres rękojmi za wady w pełnych latach tj.: 5, 6, 7. 
Punkty za kryterium „rękojmia za wady” zostaną przyznane w skali punktowej do 40 pkt, 
na podstawie oświadczenia złożonego w Formularzu ofertowym. 
Ilość punktów w kryterium zostanie obliczona następująco: 
5 lat rękojmi za wady – 0 pkt, 
6 lat rękojmi za wady – 20 pkt, 
7 lat rękojmi za wady – 40 pkt. 

 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej SIWZ 
warunki udziału w postępowaniu oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną jako suma 
punktów, zgodnie z wymienionymi w pkt 2 kryteriami ocen. 
 

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę 
z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wzywa Wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej 
spośród ofert uznanych za ważne. 

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

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 
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2. Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
podając w szczególności: 
1) nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem 

wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i 
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania 
działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) informację o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  
3) informację o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia ofert, 

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, informację o braku 
równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności. 
 

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne 
oraz zamieszczone zostanie na stronie internetowej Zamawiającego – www.trzezwagmina.pl. Informacja 
zamieszczona na stronie internetowej zawierać będzie informacje o których mowa w pkt 2 ppkt 1). 
 

4. 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 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Informacja o unieważnieniu postępowania zamieszczona 
zostanie również na stronie internetowej Zamawiającego www.trzezwagmina.pl. 

 

5. 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. 
 

6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż: 
1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało 

ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub 
2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało 

ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt 1), 
3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub upłynął termin 

do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego, o których mowa w pkt XVIII.3 niniejszej 
specyfikacji lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok 
lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze, możliwe jest zawarcie umowy przed 
upływem ww. terminów. 
 

7. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę. 
 

8. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się 
od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 
ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania 
wskazana w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) wymagane będzie przed 
podpisaniem umowy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 
oferty brutto przedstawionej przez Wykonawcę. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń  
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. 
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2. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - Bank Spółdzielczy w Tyczynie, 

Oddział w Chmielniku nr: 92 9164 1018 2002 2014 6678 0001 dla zabezpieczenia z adnotacją 
„Rozbudowa i przebudowa budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej z 
wewnętrznymi instalacjami”; 

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) w gwarancjach bankowych; 
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 
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 (t. j. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 110 z póżn. zm.). 
 

3. Zabezpieczenie należy wnieść najpóźniej w dniu wyznaczonym jako termin zawarcia umowy, przed jej 
podpisaniem. 
 

4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej 
staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin 
wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwotą zabezpieczenia 
podanego wyżej rachunku bankowego Zamawiającego. Wymaga się, aby przed podpisaniem umowy 
Wykonawca przedłożył potwierdzenie przelewu kwoty zabezpieczenia. 

 

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o  koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy. 

 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 
form zabezpieczenia o których mowa powyżej. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  

 

7. Równowartość stanowiąca 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
będzie przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona 
Wykonawcy nie później niż w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi. 

 

8. Równowartość stanowiąca 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodne  
z umową na wykonanie robót zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od dnia 
wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany (odbiór 
ostateczny bezusterkowy).  

 

9. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania zawarte 
w artykułach od 147 do 151 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
 

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień 
wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych 
w ofercie. 

2. Istotne postanowienia umowy zawarto w załączniku nr 7 do SIWZ – Wzór umowy. Wszelkie zmiany 
umowy odbywały się będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Stosownie do treści art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp strony dopuszczają możliwość wprowadzenia 
zmiany treści umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
w zakresie:  
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3.1. Terminu realizacji przedmiotu umowy: 
1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi lub terenowymi:  

a) klęski żywiołowe;  
b) wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających 

od typowych, szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających  prowadzenie robót 
budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, 
dokonywanie odbiorów, np. gradobicia, opady deszczu trwające powyżej 3 dni, trąby 
powietrzne, ulewne deszcze, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim;  

c) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi 
lub terenowymi, np. niewybuchy i niewypały, wykopaliska uniemożliwiające wykonanie 
robót;  

d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria 
gruntu) czy warunki terenowe (istnienie podziemnych urządzeń, instalacji czy obiektów 
infrastrukturalnych). 

2) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,  
a) wstrzymanie, zawieszenie robót przez Zamawiającego; 
b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 

innych dokumentach budowy; 
c) nieterminowe przekazanie terenu budowy lub dokumentów budowy wymaganych 

przepisami prawa; 
d) opóźnienia w zakresie dokonywania odbiorów; 
e) jakiekolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się 

przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego czy innemu Wykonawcy, 
zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy; 

f) z powodu wstrzymania wykonywania robót budowlanych – na umotywowany wniosek 
Użytkownika obiektu, podyktowany uciążliwością prowadzonych robót budowlanych – 
a w szczególności np. nadmierny hałas itp.;   

g) jakiekolwiek inne opóźnienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowane lub dające się 
przypisać Zamawiającemu lub innemu Wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiającego 
na terenie budowy. 

3) Zmiany będące następstwem działania organów administracji,:  
a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

decyzji, zezwoleń itp.; 
b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń , uzgodnień 

na skutek błędów w dokumentacji projektowej; 
c) konieczności modyfikacji umowy w związku ze zmianą wytycznych dotyczących realizacji 

projektu, w ramach którego finansowana jest umowa; 
d) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność 

dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji 
zamówienia; 

4) Zmiany w  dokumentacji projektowej:,  
a) wystąpienia istotnych i nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej, których zaistnienie 

zostało spowodowane sytuacją niemożliwą do przewidzenia na etapie sporządzania 
dokumentacji projektowej przez Projektanta, a jednocześnie potrzeba ich wykonania 
powoduje wstrzymanie realizacji przez Wykonawcę, co pociąga za sobą przesunięcie 
terminu zakończenia realizacji zamówienia podstawowego; 

b) z wad dokumentacji projektowej – zmiany te są konieczne (kontynuacja wykonania umowy 
groziłaby powstaniem obiektu budowlanego obarczonego wadą) i niezależne od woli stron; 

c) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod 
warunkiem że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej; 
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d) w wyniku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt 3.2. ppkt 1). 
5) Inne przyczyny zewnętrzne spowodowane następującymi okolicznościami:: 

a) w związku z okolicznościami nie mające związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, 
a wynikającymi z prowadzonej przez inwestora działalności; 

b) przedłużenia procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego 
w szczególności poprzez środki ochrony prawnej wykorzystywane przez Wykonawców lub 
inne podmioty przed zawarciem umowy, gdy termin zakończenia robót określony został 
datą; 

c) konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w przetargu, a polegających na 
podniesieniu warunków użytkowych obiektu, zmianie funkcji, podniesienia jakości 
wykończenia lub wyposażenia, wprowadzeniu zmian polegających na obniżeniu kosztu 
obiektu budowlanego; 

d) konieczności wykonania innych robót (zamiennych); 
e) skrócenia terminu wykonania prac w związku z koniecznością zakończenia zadania 

w danym roku budżetowym lub w związku z upływem terminu złożenia wniosku 
o uzyskanie środków unijnych;  

f) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek wystąpienia okoliczności 
przewidzianych w pkt 2.;  

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin wykonania umowy może 
ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej 
przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż  o czas trwania tych okoliczności i nie 
dłużej niż do 30 dni ponad termin określony w § 2 ust. 1 umowy. 

     3.2.  Sposobu spełnienia świadczenia:  
1) Zmiana materiałów czy urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.  

Będą to np. okoliczności: 
a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatacje 

i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; 
b) powodujące poprawienie parametrów technicznych; 
c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów; 
d) w trakcie realizacji wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa 

budowlanego; 
e) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną 

zmianą elementu robót budowlanych; 
f) stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, skutkujących 

koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, których nie można było wcześniej 
przewidzieć; 

g) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej 
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem 
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 

h) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót; 

i) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów wykonywanych prac, jak 
również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

j) celowości lub konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wynikającej z okoliczności, których 
nie można było przewidzieć; 
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k) wystąpienia warunków terenowych odbiegających w sposób istotny od przyjętych 
w dokumentacji projektowej, w szczególności braku zinwentaryzowania obiektów 
budowlanych lub zinwentaryzowania obiektów budowlanych w sposób wadliwy; 

l) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych 
kolizji; 

m) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie 
przedmiotu umowy w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy 
którejkolwiek ze Stron umowy; 

n) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych; 
o) poprawiające funkcję obiektu, estetykę jego wykonania itp.; 
p) wynikające z wad dokumentacji projektowej – zmiany te są konieczne (kontynuacja 

wykonania umowy groziłaby powstaniem obiektu budowlanego obarczonego wadą) 
i niezależne od woli stron; 

q) zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie 
przetargowej, pod warunkiem że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych 
materiałów lub urządzeń. 

Ww. zmiany będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu 
umowy do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz nie spowodują zmiany wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy.  

2) Zmiany osobowe: 
a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na zasadach 

określonych w § 7 umowy;  
b) zmiana podwykonawców:  

 Wykonawca dokona zmiany podwykonawcy lub zrezygnuje z podwykonawcy, 
przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, 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, 

 Wykonawca dokona zmiany zgłoszonego w ofercie zakresu rzeczowego 
wykonywanego przy udziale podwykonawcy, z zachowaniem terminu wykonania 
przedmiotu umowy, 

 Wykonawca zgłosi Zamawiającemu realizację przedmiotu zamówienia przez 
podwykonawców jeśli zajdzie potrzeba wykonania zamówienia przy pomocy 
podwykonawców, pomimo nie wskazania w ofercie żadnej części zamówienia 
przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa, z zachowaniem terminu 
wykonania przedmiotu Umowy. 

3) Zmiany sposobu rozliczania przedmiotu umowy lub dokonywania płatności na rzecz 
Wykonawcy w przypadku: 
a) zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez Zamawiającego z podmiotem 

współfinansującym; 
b) zmiany wytycznych podmiotu współfinansującego dotyczących realizacji przedmiotu 

umowy. 
     3.3.  Pozostałe rodzaje zmian: 

1) wystąpienie „siły wyższej". „Siła wyższa" oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza 
kontrolą stron umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość 
wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;   
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2) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 
na realizację przedmiotu umowy; 

3) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie 
można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności 
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 

4) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji 
części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa 
w §6 ust. 1 wzoru umowy. 
 

4. Wszystkie powyższe postanowienia zawarte w pkt 3 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 
może wyrazić zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do 
kontraktu – w formie pisemnej w drodze aneksu. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania 
Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.  
 

5. W przypadku każdej zmiany o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian leży 
udokumentowanie powstałej okoliczności. Strona zgłaszająca propozycję zmian może wyznaczyć 
drugiej stronie odpowiedni termin, w którym zostanie podjęta decyzja o rozpoczęciu negocjacji 
dotyczących zmiany umowy.  

 

6. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian będących następstwem 
zmian danych zarówno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach publicznych (np. zmiana 
oznaczenia adresu, nazwy Wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktów) oraz innych zmian nie 
stanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty. W takiej sytuacji, wprowadzenie do 
umowy stosownych zmian nie stanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty nie będzie 
wymagało zachowania formy pisemnej, a jedynie notatki/protokołu. 

 

7. Zapisy waloryzacyjne:  
7.1 Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 

wysokości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2 Umowy w następujących przypadkach: 
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
- jeżeli zmiany określone w ppkt. 1), 2) i 3) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy 
przez Wykonawcę. 

7.2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych pkt. 7.1.1) Wykonawca jest uprawniony złożyć 
Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 
wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. 
Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych 
zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 

7.3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 7.1.2) Wykonawca jest uprawniony złożyć 
Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 
wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne 
i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek 
pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego 
wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie 
dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku 
z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, 
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kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są 
konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy 
minimalnej. 

7.4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych pkt. 7.1.3) Wykonawca jest uprawniony złożyć 
Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien 
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne 
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca 
zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia 
a wpływem zmiany zasad, o których mowa w pkt. 7.1.3) na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek 
może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo 
ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w pkt. 7.1.3). 

7.5. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w pkt. 7.1.1), 7.1.2) 
i 7.1.3) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio 
stawki podatku Vat, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 

7.6. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w pkt. 7.1 na zmianę wynagrodzenia, 
o którym mowa w §4 ust. 2 Umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania 
zmiany Umowy przez Zamawiającego. 

 
XVIII. 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 oraz 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, 
4) opisu przedmiotu zamówienia, 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 

 

4. W przypadku: 
1) niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez Zamawiającego w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, lub 
2) zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, 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 Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
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6. Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub 
2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt 1). 
 

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 – www.trzezwagmina.pl. 
 

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 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 w postaci papierowej 
albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. 
 

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. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, 
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

 

16.  Kopię odwołania Zamawiający:  
1) przekaże niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania innym Wykonawcom 

uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  
2) zamieści również na stronie internetowej – www.trzezwagmina.pl, jeżeli odwołanie dotyczy treści 

ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  
wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

 

17. 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.  
 

18. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej 
w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego 
kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

 

19. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków 
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formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania. 
 

20. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do Sądu. 

 

21. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień 
publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g. 

 
XIX. Ochrona danych osobowych 
 
1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Tadeusz Kozak- 

Prezes Zarządu, Chmielnik 146, 36-016 Chmielnik, tel. 17 230 45 40, e-mail: tgmina@ostnet.pl 
 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: tgmina@ostnet.pl.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.: 
„Rozbudowa i przebudowa budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej z 
wewnętrznymi instalacjami” w trybie przetargu nieograniczonego oraz w celu archiwizacji.  
 

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c 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 
L119 z 04.05.2016 r., str1) zwanego dalej „RODO”, w związku z przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 

5. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy 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). 
 

6. Dane osobowe Wykonawcy 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. Okresy te dotyczą również 
Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi 
Wykonawcami umowy).  
 

7. Osoby, których dane dotyczą posiadają: 
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;  
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych2; 
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust2 RODO3 
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, 

że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO. 
 

8. Osobom, których dane dotyczą nie przysługuje: 
 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 ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 

                                                 
2 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.  
3 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. 
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9. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.  

 

10. Padanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niedopełnienie może uniemożliwić Zamawiającemu 
dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do 
należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub 
odrzuceniem oferty.  

 
XX. 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. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, 
zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców 
oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego. 

 

3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek, 
2) przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 

4. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn 
technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, 
Zamawiający wskaże inny sposób, w jaki mogą być one udostępnione. 
 

5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1128). 

 

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
XXI. Załączniki 
 

Integralną część niniejszej specyfikacji stanowią: 
1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1, 
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2, 
3) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3, 
4) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej – załącznik nr 4, 
5) Wykaz wykonywanych robót budowlanych – załącznik nr 5, 
6) Wykaz osób – załącznik nr 6, 
7) Wzór umowy – załącznik nr 7,  
8) Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) – załącznik nr 8, 
9) Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego – załącznik nr 9. 
 
 
 




