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MR.271.4.2019PN

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy – Prawo
zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) – na zadanie pn.:

Remont trzech sal lekcyjnych w SP nr 1 w Sędziszowie

Zamawiający:

Gmina Sędziszów,
ul. Dworcowa 20,
28-340 Sędziszów
www.sedziszow.pl;
um@sedziszow.pl
Tel . 041 3811 127 Fax. 041 3811 131 w.209
Godziny pracy: poniedziałek- piątek: od 7:30 do 15:30
Komisja Przetargowa:
celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Kierownik
Zamawiającego powołał komisję przetargową.
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:



administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sędziszów
inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Sędziszów jest Pani/Pan
Cieśla Sylwester
Zespół Centrum Zabezpieczenia Informacji ul. Kościuszki 11/110, 25-310 Kielce,
www.czi24.pl tel.512-666-944



Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego



odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz 1986), dalej
„ustawa Pzp”;



Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;



obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;



w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;



posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;



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

−

*
Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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Część1. Obligatoryjne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia
§1
Nazwa oraz adres zamawiającego
Zamawiającym jest
Gmina Sędziszów
ul. Dworcowa 20
28-340 Sędziszów
www.sedziszow.pl;
Tel . 041 3811 127 Fax. 041 3811 131 w.209
Godziny pracy: poniedziałek- piątek: od 7:30 do 15:30
§2
Tryb udzielenia zamówienia
Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986
z późniejszymi zmianami). Ustawa będzie dalej w skrócie nazywana ustawą Pzp.
Kategoria: roboty budowlane
§3
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest Remont trzech sal lekcyjnych w SP nr 1

w Sędziszowie na potrzeby realizacji projektu „Modernizacja infrastruktury
edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych Gminy Sędziszów”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Zakres prac obejmuje roboty budowlane polegające m.in. na:
Sala nr 13:
 remont posadzek (wymiana wykładziny z wykonaniem wylewki samopoziomującej)
 remont ścian (usunięcie starej farby, malowanie, drobne zaprawki)
 remont sufitów (malowanie, drobne zaprawki)
 wymiana opraw oświetleniowych
Sala nr 14:
 remont posadzek (wymiana wykładziny z wykonaniem wylewki samopoziomującej)
 remont ścian (usunięcie starej farby, malowanie, drobne zaprawki)
 remont sufitów (malowanie, drobne zaprawki)
 wymiana opraw oświetleniowych
Sala nr 6:
 remont posadzek (wymiana wykładziny z wykonaniem wylewki samopoziomującej)
 remont ścian (usunięcie starej farby, malowanie, drobne zaprawki)
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remont sufitów (malowanie, drobne zaprawki)

Obiekt: SP 1 w Sędziszowie ul. Kościuszki 7; 28-340 Sędziszów
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
1) przedmiarem robót
2) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, zwaną w dalszej treści
umowy STWiOR
3. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej (na własny koszt) na terenie objętym
zakresem rzeczowym zadania, zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty i rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia.
Z uwagi na to, że roboty wykonywane będą w obrębie czynnego obiektu Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Sędziszowie Wykonawca musi w sposób szczególny zabezpieczyć teren
wykonywania robót przed dostępem osób trzecich, udostępnić do bezkolizyjnego użytkowania
ciągi piesze i jezdne, prowadzić prace w sposób jak najmniej uciążliwy aby nie dezorganizować
pracy ZSO w Sędziszowie.

4. Zamawiający określa w § 27 SIWZ wymagania (zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp)
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia,
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22
§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.),
tj. „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy
określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie
wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za
wynagrodzeniem”
zgodnie z cechami stosunku pracy wg Państwowej Inspekcji Pracy:
- podporządkowanie pracownika kierownictwu pracodawcy,
- odpłatność wykonywanej pracy,
- praca wykonywana jest osobiście przez pracownika,
- powtarzalność czynności w określonych odcinkach czasowych,
- ryzyko ekonomiczne, socjalne i gospodarcze procesu produkcyjnego,
- praca jest wykonywana w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.
5. Nazwy i kody (CPV) stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień:
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45432130-4 Pokrywanie podłóg
45442110-1 Malowanie budynków
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej
6. Wszystkie wymienione materiały w dokumentach dotyczących postępowania, mogą być
zastąpione przez inne równoważne posiadające te same bądź lepsze parametry użytkowe,
funkcjonalne i techniczne co urządzenia, materiały określone przez Zamawiającego.
Obowiązek udowodnienia równoważności należy do Wykonawcy.
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Jeżeli w dokumentach dotyczących postepowania wskazano nazwy zwyczajowe lub produkty
konkretnych producentów, to nie mają one na celu naruszenia konkurencyjności a jedynie
sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i określenie cech technicznych. Zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
§4
Termin wykonania zamówienia do 31.10.2019 roku
§5
I. Warunki udziału w postępowaniu
1. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocenę spełniania warunku
udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty
oświadczenia.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocenę spełniania warunku
udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty
oświadczenia.
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocenę spełniania warunku
udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty
oświadczenia.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone
w ogłoszeniu zgodnie z art. 22ust. 1 i ust. 1b ustawy Pzp,
II. Ocena zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia
Ocenę spełniania tego warunku Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonych do
oferty oświadczeń.
III. Powoływanie się na zasoby podmiotów trzecich
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
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podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 24ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.
7. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w 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
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
IV. Podwykonawcy
9.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
10. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców według załącznika nr 5 do SIWZ.
11.W przypadku zamówień na roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed
przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi,
zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego
o wszelkich zmianach danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć
realizację robót budowlanych.
12. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
V. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie
13. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w § 5 ust. 3 SIWZ. Zapis ten należy interpretować w ten sposób, że zamawiający
weźmie pod uwagę łączny potencjał podmiotów go tworzących.
14. Zamawiający nie określa warunków realizacji zamówienia przez wykonawców w inny
sposób niż w przypadku pojedynczych wykonawców.
§6
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 5 ustawy Pzp
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.
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2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp.
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20
ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione
na podstawie ust. 3.
5. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
§7
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. Opis postępowania zamawiającego na etapie dokonywania oceny spełnienia warunków
udziału i braku podstaw do wykluczenia w niniejszym postępowaniu:
1) Etap I – Zamawiający mając na względzie uprawnienie nadane treścią art. 24aa ust.
1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert pod kątem ich odrzucenia, a następnie
zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) Etap II – ostateczne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających.
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 lub dokumentów potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3) Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt 1-2, uchyla się od zawarcia umowy lub nie
wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli dotyczy),
zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału
w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych
ofert.
4) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
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oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
2. Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu
przez wykonawcę oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 22 ustawy
Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnych na
dzień składania ofert:
1) oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do
SIWZ – oryginał; oryginał oświadczenia musi być podpisany przez wykonawcę;
2) oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania zgodnie z załącznikiem nr 3 do
SIWZ – oryginał; oryginał oświadczenia musi być podpisany przez wykonawcę;
Uwaga
I. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenie o którym mowa w pkt 1 i 2 składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
II. 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 dotyczącym spełniania warunków udziału
w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz w oświadczeniu dotyczącym przesłanek
wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ);
3) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
wykonawca przedstawiam zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 4 do
SIWZ pn. „Wzór zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów”- oryginał
dokumentu);
Treść dokumentu powinna określać w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, realizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
4) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, złożone
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oświadczenia lub inne dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane
przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia,
poprawienia, wyjaśnienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego
informacji dotyczących: kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia; firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach,
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wypełniony
załącznik nr 7 do SIWZ - oryginał; oryginał oświadczenia musi być podpisany przez
wykonawcę; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy
z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu (w przypadku spółki
cywilnej). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązanie z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
4. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na
wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu) aktualnych na dzień ich złożenia:
1) nie dotyczy
2) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają
błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
Pouczenia:
a) jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty
w tym zakresie;
b) jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez
zamawiającego dokumentów dotyczących potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej,
zamawiający może dopuścić złożenie przez wykonawcę innych odpowiednich dokumentów;
c) wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności spełnienia warunków udziału w postępowaniu, jeżeli
zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.);
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d) w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów
dotyczących warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty;
e) w przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów dotyczących
warunków udziału w postępowaniu, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego,
w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub
dokumentów, o ile są one aktualne;
f) Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub
wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich
norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez
właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju,
w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty
stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów
wymienionych w §7 ust. 4 SIWZ.
g) oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz
dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale;
h) dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w lit. g składane są w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;
i) 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; poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie
pisemnej lub w formie elektronicznej
j) dokumenty sporządzone w języku obcym wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język
polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę.
k) w przypadku, o którym mowa w lit d, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia
tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez
zamawiającego dokumentów.
5. WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ WSPÓLNIE O ZAMÓWIENIE:
1) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia
o których mowa w ust. 2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie; dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
2) wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
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3) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 2 musi znajdować się w ofercie wspólnej
wykonawców; pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza;
4) udzielone pełnomocnictwo musi upoważniać do działania w imieniu wykonawcy
a treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania
których pełnomocnik jest upoważniony w przypadku, gdy jest to osoba upoważniona do
reprezentowania wykonawcy zgodnie z wymogami obowiązującego prawa;
5) pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego
zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.;
6) oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać
następujące wymagania:
a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ;
b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
– dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenia wykonawcy składane
na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia; oświadczenie
wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące spełniania
warunków udziału w postępowaniu; oświadczenia o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp –
składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
– dokumenty wspólne takie jak: oferta cenowa; uproszczony kosztorys ofertowy; wykaz
robót budowlanych; zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; informacja o zleceniu wykonania przedmiotu
zamówienia podwykonawcom składana na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy pzp – składa
pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę
wspólną, bądź wykonawcy wspólnie z podpisami każdego z wykonawców,
7) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają
do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 6;
8) jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została
wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
umowy regulującej współpracę tych wykonawców, która powinna zawierać:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego
swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację
zamówienia.
9) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy (jeśli dotyczy).
§8
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami
1. Osoby do kontaktu z wykonawcami:
1) zamawiający wyznacza następujące osoby:
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Katarzyna Pacholec – Z-ca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego,
Inwestycji i Remontów Infrastruktury Komunalnej
tel. (+48 41) 3811127 w.701
Rafał Kozieł – Podinspektor ds. remontów i inwestycji
tel. (+ 48 41) 3811127 w.705
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie
Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
3. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, podpisane własnoręcznym
podpisem. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w postaci elektronicznej,
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
5. Adres, nr telefonu i faksu, adres internetowy oraz adres skrzynki e-mail są wskazane §1.
6. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem
zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem
posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania faksem i drogą elektroniczną jedynie
oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji
8. Zamawiający nie dopuszcza przekazywania faksem i drogą elektroniczną (za wyjątkiem
przekazania dokumentów w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) , następujących dokumentów,:
1) oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu, oświadczenia wykonawcy
składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczącego przesłanek wykluczenia,
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zobowiązanie innych podmiotów do
oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia; informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom
składana na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy pzp. Wymienione dokumenty wykonawca
zobowiązany jest złożyć zamawiającemu wyłącznie w formie oryginału, zgodnie
z postanowieniami § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2) pełnomocnictw, do których uzupełnienia wezwie wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3a
ustawy Pzp.
9. Przesłanie przez Wykonawcę oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji na inny
numer faksu lub adres skrzynki e-mail, niż wskazany w § 1 SIWZ może skutkować nie
dotarciem oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji do komisji przetargowej
w wyznaczonym terminie. Korespondencja taka, nie będzie brana pod uwagę przez komisję
przetargową podczas czynności badania i oceny ofert.
10. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pomocą faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
11.W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę uważa
się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres mailowy lub numer faksu podany
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przez Wykonawcę w formularzu oferty zostało mu doręczone w sposób umożliwiający
zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.
12. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ
powinny być wnoszone w formie faksu pod numer (+48 41) 3811131 wew. 209 lub
w formie elektronicznej na adres e-mail um@sedziszow.pl, w języku polskim lub wraz
z tłumaczeniem na język polski. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Zamawiający
jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert;
2) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania; Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku o którym mowa w pkt. 1.
3) zamawiający niezwłocznie prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim
wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez
ujawnienia
źródła
zapytania
oraz
zamieści
na
stronie
internetowej
tj. www.bip.sedziszow.pl gdzie jest udostępniona specyfikacja,
4) nie przewiduje się zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
13.W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści
specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej i stanie się ona integralną
częścią specyfikacji.
14. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieszcza informację o zmianach na stronie
internetowej
15. Jeżeli zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu jest istotna, w szczególności dotyczy
określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków
udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin
składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Zamawiający
niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej
16. 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, jeżeli specyfikacja istotnych warunków
zamówienia jest udostępniana na tej stronie internetowej
§9

Projekt nr RPSW.07.04.00-26-0052/18 pn.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych Gminy Sędziszów”

Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach 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
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.110).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek
bankowy: konto nr 69 8513 0001 0000 0015 2000 0050 Bank Spółdzielczy w Sędziszowie
4. Wadium musi być wniesione przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert,
5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się
na rachunku bankowym zamawiającego oraz odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym
w ustawie Pzp.
6. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub 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, należy złożyć w formie oryginału, załączać do oferty. Z treści gwarancji
winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty
zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5
ustawy Pzp.
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesienie wadium w sposób
nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.
8. Zwrot wadium
1) zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 6;
2) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano;
3) zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert;
4) zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie pkt 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza; wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
zamawiającego;
5) jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę;
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6) zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87
ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej ;
7) zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.
§ 10
Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres nie dłużej niż 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem
terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w ust. 3,
na przedłużenie terminu związania ofertą. Odmowa wyrażenia zgody, nie powoduje utraty
wadium.
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
§ 11
Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Warunki formalne sporządzenia oferty:
1) oferta musi być przygotowana w języku polskim, w formie pisemnej przy użyciu
nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma
sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas
oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym;
2) zamawiający może wyrazić zgodę najpóźniej przed upływem terminu składania ofert na
sporządzenie oferty w języku powszechnie używanym w handlu międzynarodowym,
wniosek o złożenie oferty lub części oferty w takim języku musi być złożony
zamawiającemu na oddzielnym od oferty piśmie najpóźniej na 5 dni przed upływem
terminu składania ofert; w przypadku braku tłumaczenia pism obcojęzycznych

Projekt nr RPSW.07.04.00-26-0052/18 pn.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych Gminy Sędziszów”

zamawiający nie będzie brać tekstów obcojęzycznych pod uwagę w związku z art. 9 ust. 2
ustawy Pzp;
3) oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron
musi rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty, przy czym
wykonawca może nie numerować stron niezapisanych (wykonawca może nie numerować
stron oferty, jeżeli wszystkie kartki oferty są trwale zszyte lub scalone w inny sposób);
4) każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania
oferty:
a) osobę(-y) wykazaną(-e) w prowadzonych przez sąd rejestrach handlowych,
spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, lub
b) osobę(-y) wymienioną(-e) w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej (zamawiający nie wymaga załączenia do oferty tego zaświadczenia), lub
c) inną(-e) osobę(-y) legitymującą(-e) się pisemnym pełnomocnictwem do
reprezentowania wykonawcy udzielonym przez osoby, o których mowa w lit. a i b,
5) każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę uprawnioną do
podpisywania oferty, pod rygorem nie wzięcia pod uwagę poprawki;
6) wszelkie poprawki dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) powinny być
opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę; jeżeli oferta jest podpisana przez
pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o
ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty; brak podpisu powoduje uznanie
poprawki za nieistniejącą;
7) osoba podpisująca ofertę i składająca, w imieniu wykonawcy, oświadczenia i inne
pisma, nie jest osobą upoważnioną na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru
albo innego dokumentu załączonego do oferty, wykonawca zobowiązany jest przedstawić
stosowne pełnomocnictwo, które musi być załączone w oryginale i wystawione przez
osobę reprezentującą lub osoby reprezentujące wykonawcę albo załączone jako kopia
(odpis) poświadczona(-y) notarialnie; udzielone pełnomocnictwo musi upoważniać do
działania w imieniu wykonawcy, a treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać
czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony w przypadku,
gdy jest to osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z wymogami
obowiązującego prawa; pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym jest składane wraz
z tłumaczeniem na język polski – pełnomocnictwo w oryginale lub kopia poświadczona
notarialnie; tłumaczenie na język polski w oryginale lub kopia dokumentu
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
8) jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
9) wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty może złożyć tylko jedną ofertę, w której
musi być zaoferowana tylko jedna cena;
10)zamawiający dopuszcza, aby wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na
własnych formularzach pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie treścią
określonym przez zamawiającego w SIWZ oraz warunkom określonym w ustawie oraz
w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie;
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11) oferta musi być złożona zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym
opakowaniu z napisem:
Nazwa i adres
Wykonawcy

OFERTA

Remont trzech sal lekcyjnych w SP nr 1 w Sędziszowie
Nie otwierać przed 11.09.2019r., godz. 10.30

wszelkie elementy oferty nie opakowane i oznaczone w ten sposób mogą nie być brane pod
uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak adnotacji dotyczących wykonawcy może być
przyczyną otwarcia oferty mimo braku ustawowego wymogu otwarcia oferty.
2. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można
odczytać zgodne z aktualnym dokumentem tożsamości imię i nazwisko podpisującego,
a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska w pełnym
brzmieniu to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego
można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
3. W przypadku, gdy wykonawca nie dysponuje pieczęcią we wszystkich miejscach,
w których wymagana jest pieczęć, musi wpisać ręcznie lub inną techniką mechanicznego
wpisywania tekstu wymagane dane.
4. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na
„wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić ofertę. Wykonawca
może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty przed
upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian przez wykonawcę
musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta, ze stosownym
dopiskiem na opakowaniu np. „zmiana oferty”. Koperty oznaczone dopiskiem „zmiana
oferty” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty i zostaną dołączone do oferty. Do zmiany
oferty musi być dołączony dokument, z którego wynika, że osoba podpisująca zmiany jest
uprawniona do reprezentowania wykonawcy.
6. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną ofertę
o zamówienie publiczne poprzez złożenie stosowanego pisemnego powiadomienia
(oświadczenia) z napisem na kopercie np. „wycofanie oferty”. Do wycofania oferty musi być
dołączony dokument, z którego wynika, że osoba podpisująca wycofanie oferty jest
uprawniona do reprezentowania wykonawcy.
7. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają
wyłącznie wykonawcę.
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8. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania,
muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą "informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji; zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
były trwale spięte i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. Wykonawca zastrzegając
tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie
odnośnie charakteru zastrzeżonych informacji. - 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 udostępnione oraz wykazał , iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec
informacji dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy, ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
9. Złożona oferta musi zawierać następujące dokumenty ułożone w kolejności jak niżej:
1) wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ);
2) dowód wpłaty wadium; potwierdzenie wniesienia wadium w innej formie- jeśli dotyczy
3) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące
spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ);
4) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące
przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ);
5) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ) jeżeli dotyczy;
6) informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom składana na
podstawie art. 36b ust. 1 ustawy pzp (załącznik nr 5 do SIWZ) – jeżeli dotyczy
7) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania
wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do
wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub
przedstawiciel wykonawcy,
§ 12
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w Urząd Miejski w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów,
piętro I, sekretariat pokój nr 22.
2. Termin składnia ofert upływa w dniu 11.09.2019 roku o godzinie 10:00
3. Złożenie oferty w innym miejscu niż wskazany w ust. 1 może skutkować nie dotarciem
oferty do komisji przetargowej w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy
wykonawcy. Oferta taka, jako złożona po terminie nie będzie brała udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zwraca ofertę, która została
złożona po terminie.
5. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miejski w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28-340
Sędziszów, piętro I, sala narad w dniu 11.09.2019 roku o godzinie 10:30.
6. Z uwagi na jawność ofert zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie
internetowej informacje dotyczące:
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1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) oceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
7. Zamawiający informuje, że od chwili otwarcia ofert ewentualne ich udostępnianie odbywać
się będzie według następujących zasad:
1) wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek o udostępnienie treści wskazanej oferty;
2) przekazanie ofert następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku
ofert 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 informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one
udostępnione.
§ 13
Opis sposobu obliczenia ceny
1. Przygotowując ofertę, wykonawcy powinni zapoznać się z Specyfikacją Techniczną
Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarem, projektem umowy oraz terenem budowy.
2. Ewentualne uwagi wykonawca powinien zgłosić zamawiającemu zgodnie z § 8 SIWZ.
3. W cenie oferty należy ująć wszystkie roboty budowlane, dostawy i usługi niezbędne do
wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy wynikające z dokumentacji.
4. Wykonawca powinien sporządzić uproszczony kosztorys ofertowy, uwzględniając
wszystkie elementy ujęte w dokumentacji postępowania z zastrzeżeniem ilości określonych
w przedmiarze robót.
5. Cena ofertowa brutto, uwzględniająca obowiązujący podatek VAT, będzie podstawą przy
rozpatrywaniu cenowego kryterium oferty.
6. Nie będą traktowane jako roboty dodatkowe roboty uwzględnione w przedmiarze robót
i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
7. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową.
8. Cena ryczałtowa zawierać będzie również koszty robót nie ujętych w dokumentacji, a
których wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, jak
np;
- koszty wszystkich robót przygotowawczych;
- koszty utrzymania placu budowy;
- koszty utrzymania porządku w trakcie realizacji robót;
- wszelkie opłaty, narzuty, podatki, cła itp.;
9. W przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena
ryczałtowa):
a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej
obliczenia,
b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie,
przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,
c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że
prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.
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10. Zamawiający zastrzega, iż w związku z przyjęciem zasady wynagrodzenia ryczałtowego
załączony kosztorys ma charakter informacyjny.
11. Kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji uproszczonej, w której cena
kosztorysowa jest iloczynem ilości scalonych jednorodnych robót oraz cen jednostkowych,
sporządzony na podstawie dokumentacji załączonych do SIWZ (wyłącznie w celu poznania
składników cenotwórczych do zastosowania przy rozliczaniu ewentualnych robót oraz w celu
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny – kosztorys ten nie będzie brany pod uwagę przez
zamawiającego przy ocenie ofert).
12. Poprzez kosztorys ofertowy wykonawca zidentyfikuje źródło kosztów składających się na
realizację poszczególnych robót budowlanych określonych dokumentacją.
13. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w
projekcie umowy stanowiący załącznik nr 6.
14. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie
może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można
było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
15. Pozycje z kosztorysu, przy których nie umieszczono żadnej stawki lub ceny, nie będą
odrębnie opłacone przez zamawiającego po ich wykonaniu. Ustala się, że stawki i ceny dla
tych pozycji są pokryte przez stawki i ceny podane w innych pozycjach przedmiaru.
16.Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe robót muszą być liczone z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku,
17. Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług (VAT) musi być wyrażona w złotych
z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (grosze). Stawka VAT musi być określana
zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
18. Przedmiary robót przekazane w ramach załączników do SIWZ należy traktować jako
dokumenty informacyjne, z których może skorzystać wykonawca, w celu sporządzenia oferty,
19.Wykonawca opisów poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie powinien traktować
jako ostatecznie definiujących wymagań dla danych robót. Nawet jeżeli w przedmiarze robót
tego nie podano wykonawca winien przyjmować, że roboty w danej pozycji muszą być
wykonane według:
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
- obowiązujących przepisów technicznych i wiedzy technicznej;
- istotnych postanowień umowy lub projektu umowy.
20.W przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami opisu przedmiotu
zamówienia:
1) pierwszeństwo ma Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),
21.W przypadku określenia ceny za udzielane zamówienie jako ceny ryczałtowej
postanowienie SIWZ dotyczące błędów w ofertach może mieć następujące brzmienie:
zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie – przez oczywistą omyłkę pisarską należy w szczególności
rozumieć widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny,
niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części itp;
2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek
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3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty;
4) zamawiający zastrzega, że katalog wymieniony w pkt 1-3 nie wyczerpuje możliwości
poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych; zamawiający poprawi wszelkie
oczywiste omyłki rachunkowe, które wystąpią w ofertach;
5) zamawiający uwzględni również konsekwencje rachunkowe dokonanych w powyższy
sposób poprawek.
22.Wykonawca może nie wyrazić zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.
2 pkt 3 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. W takim przypadku
zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki polegające na niezgodności oferty ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
23. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając
natomiast ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.
24. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwróci się
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny,
w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę
albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r, poz.
887 t.j.);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska,
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
25. Także w przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej
przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwróci się o udzielenie
wyjaśnień, o których mowa w ust. 24, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
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2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 23.
26.Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy.
27. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
§ 14
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej będzie postępować
zgodnie z wymaganiami ustawy oraz kierować się przesłankami określonymi w kryteriach
oceny ofert.
2. Zamawiający stosować będzie ocenę punktową.
3. Przy ocenie wykonawcy będą brane pod uwagę niżej wymienione kryterium
- cena 60%
- okres gwarancji 40% (określony w miesiącach)
W kryterium „cena” (Kc), Komisja Przetargowa dokona oceny punktowej każdej z ofert
zgodnie z formułą:
Kc = (C min / C x) * 60 pkt * 100 %
gdzie:
Kc = ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium cena
C x = cena zaoferowana w ofercie badanej,
C min = najniższa zaoferowana cena spośród badanych ofert.
W kryterium „okres gwarancji na przedmiot zamówienia” (Kg), Komisja Przetargowa
dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą:
Kg = (Kgo / Kgn) *40 pkt * 100%
gdzie:
Kg = ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium „okres
gwarancji na przedmiot zamówienia”,
Kgo = okres gwarancji w ofercie badanej,
Kgn = najdłuższy okres gwarancji spośród badanych ofert.
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy.
Zamawiający dokona oceny ofert tego kryterium w zakresie 36 – 60 miesięcy. Zaoferowany
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przez Wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 60 miesiące nie będzie dodatkowo
punktowany.
4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, przez co
należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny, okresu gwarancji.
6. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta otrzyma największą
ilość punktów.
7. 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 wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
§ 15
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając: 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; punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, a także termin, określony
zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta.
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni oraz w przypadkach o których mowa w art.
24 ust. 8 ustawy pzp wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez
wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności
lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp, na
stronie internetowej
3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183
ustawy Pzp w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
ww. terminów, jeżeli:
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu
nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę
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2) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione
w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub
postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego 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 zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
§ 16
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone:
1) w pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
– kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na następujący
rachunek bankowy zamawiającego:
konto nr 69 8513 0001 0000 0015 2000 0050 Bank Spółdzielczy w Sędziszowie
5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach
z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; przez
ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub
jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego, na
zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
6. Dokument wniesiony w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej
powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny,
bezwarunkowy i na pierwsze żądanie.
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
8. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, zamawiający
zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było
przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.
9. Sposób wniesienia: wykonawca wniesie zabezpieczenie najpóźniej w dniu zawarcia
umowy.
10.W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
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11. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres
nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
12.W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30
dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa, następuje nie
później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy podlega zwrotowi na rzecz wykonawcy:
1) 70% - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
zamawiającego za należycie wykonane;
2) 30% - nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
§ 17
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,
jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na takich warunkach
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć uproszczony kosztorys
ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
§ 18
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. – Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone
w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, z tym, że w postępowaniu,
którego wartość nie przekracza równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, 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.
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4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku uznania
zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności
zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej
czynności. Na czynności powtórzone lub dokonane wskutek uznania przez zamawiającego
zasadności informacji, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci
papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem
albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do
jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także 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.
10.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punkcie 8 i 9 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.
11.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający może przedłużyć
termin składania ofert.
12.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
13.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą
orzeczenia.
14.Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni
od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia
doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w postaci papierowej albo elektronicznej
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opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się
zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
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.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
17. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.
18. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w
placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r.– Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
19. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę
orzeczenia w całości lub w części.
Część 2. Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia
§ 19
Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
§ 20
Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę
ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
§ 21
Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
ustawy Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.
1 pkt.6 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.
§ 22
Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli
zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
§ 23
Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego
1. Adres poczty elektronicznej zamawiającego:um@sedziszow.pl
2. Adres strony internetowej, na której zamieszczone będzie ogłoszenie, specyfikacja
istotnych warunków zamówienia oraz inne informacje wymagane przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych: http://www.bip.sedziszow.pl
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3. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów zostały określone w §8 SIWZ.
§ 24
Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach
obcych
Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych
polskich bez względu na uwarunkowania wykonawcy.
§ 25
Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej
Nie dotyczy postępowania.
§ 26
Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich
zwrot
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem
okoliczności przewidzianych w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

Część 3. Szczególne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia
§ 27
Informacje o wymaganiach dotyczących zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez
zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1976r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 1066, z późn. zm.), sposobu
dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnień
zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcji
z tytułu niespełnienia tych wymagań oraz czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia
1. Wykonawca zobowiązuje się zatrudniać na podstawie umowy o pracę przez cały okres
realizacji przedmiotu umowy osoby wykonujące bezpośrednio roboty przy realizacji
przedmiotu zamówienia.
2. Ustalenie wymiaru zatrudnienia Zamawiający zostawia w gestii Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu, w terminie 5 dni od dnia
podpisania umowy, wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o których mowa
odpowiednio w ust. 1, ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby, wykonywanych
czynności oraz wymiaru czasu pracy.
4. W przypadku konieczności zmiany – w okresie trwania umowy – osób, o których mowa
odpowiednio w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu
uaktualnionego wykazu osób, o którym mowa w ust. 3. Obowiązek ten Wykonawca zrealizuje
w terminie 5 dni od dnia dokonania przedmiotowej zmiany.
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5. Na każdym etapie realizacji umowy Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do
przedstawienia dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 1,
w szczególności Zmawiający może wezwać do złożenia:
1) Oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze
wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
2) Poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenia wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umów/umowy o pracę powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. (tj. w szczególności adresów,
numerów PESEL pracowników). Informacje takie jak imię i nazwisko, data zawarcia
umowy rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania;
3) Zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za
ostatni okres rozliczeniowy;
4) Poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych.
6. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni od
przesłania wezwania, przedstawić, wymienione w ust. 5 dokumenty.
7. Na każdym etapie realizacji umowy zamawiający ma prawo zwrócić się do Państwowej
Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli u wykonawcy weryfikującej zatrudnienie przez
niego osób (umów o pracę).
8. Zapisy ust. 1-7 stosuje się również do podwykonawców.
9. ZAMAWIAJĄCY potrąci WYKONAWCY z wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1
umowy karę umowną z tytułu:
1) niedopełnienia wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1, na podstawie
umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, w
wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy, za każdą osobę,
chyba że wykonawca wykaże, że nie zostały spełnione przesłanki do zatrudnienia tej osoby
na podstawie stosunku pracy wynikającego z ustawy Kodeks Pracy,
2) za nieprzedłożenie w terminie dokumentów o których mowa w ust. 3-5 w wysokości 0,1
% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w
przedłożeniu dokumentów.
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§ 28
Informacje o wymaganiach dotyczących zatrudnienia osób bezrobotnych,
młodocianych, osób niepełnosprawnych i innych, o których mowa w przepisach
o zatrudnieniu socjalnym
1. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych
z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe,
społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem w szczególności dotyczących
zatrudnienia:
1) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy;
2) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania
zawodowego;
3) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
4) innych osób niż określone w pkt 1, 2 lub 3, o których mowa w ustawie z dnia 13
czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. poz. 225 i 1211 oraz z 2015 r.
poz. 1220 i 1567) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
2. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp,
określenia w szczególności:
1) liczby i okresu wymaganego zatrudnienia osób, których dotyczą te wymagania,
2) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań,
o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych
wymagań.
§ 29
Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia oraz określenie części
Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 Pzp w kwestii osobistego
wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
§ 30
Wymagania dotyczące projektu umowy lub umowy już zawartej o podwykonawstwo na
roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego
odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu
Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
§ 31
Informacje o umowach o podwykonawstwo na roboty budowlane, których przedmiotem
są dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług,
nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu.
1. Nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu umowy o podwykonawstwo w
przypadku zamówień na roboty budowlane w zakresie wszelkich dostaw i usług o wartości
mniejszej niż 0,5% wartości umowy określonej w § 2 wzoru umowy, w sprawie zamówienia
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publicznego. Obligatoryjnie przedkładane są umowy o podwykonawstwo w przypadku
zamówień na roboty budowlane na dostawy i usługi o wartości większej niż 25.000,00zł.
2. Zamawiający nie określa kwoty niższej niż obligatoryjna dla umów o podwykonawstwo na
roboty budowlane dla dostaw i usług, które będą podlegały obowiązkowi przedkładania.
3. Zamawiający nie wskazuje przedmiotu umów o podwykonawstwo w przypadku zamówień
na roboty budowlane, w zakresie usług i dostaw, które z uwagi na przedmiot tych dostaw i
usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu.
§ 32
Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy, w sprawie
zamówienia na roboty budowlane, których termin wykonania jest dłuższy niż 12
miesięcy, jeżeli umowa przewiduje zapłatę wynagrodzenia należnego wykonawcy w
częściach.
Nie dotyczy.
§ 33
Informacje dotyczące standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych
cech przedmiotu zamówienia
Nie dotyczy.
§ 34
Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalna
liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy,
oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części
zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w
większej niż maksymalna liczbie części
Nie dotyczy
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Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załączniki do SIWZ, które wykonawca składa wraz z ofertą:
załącznik nr 1 - formularz oferty
załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1
ustawy Pzp, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu;
załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1
ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;
załącznik nr 4 - wzór zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia
zasobów – jeżeli dotyczy;
załącznik nr 5 - informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia
podwykonawcom składana na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy pzp – jeżeli dotyczy;

załączniki do SIWZ, które wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stornie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert:
załącznik nr 7 - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
Nr 50, poz. 331 z późn.zm.), albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej

załączniki do SIWZ, które wykonawca składa na wezwanie zamawiającego:
nie dotyczy

załączniki do SIWZ, związane z przetargiem:
załącznik nr 6 - projekt umowy
załącznik nr 8 - przedmiar robót
załącznik nr 9 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

