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Olsztyn, dnia 28.06.2016 r. 
1. INFORMACJE OGÓLNE 

 
1.1. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony 

1.2. Zamawiający: Gmina Olsztyn 

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10,                                                         

42-256 Olsztyn, k. Częstochowy  

tel. 34 3285-076, fax. 34 3285-057,  

www.olsztyn-jurajski.pl 

1.3.  Podstawa prawna: art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), dalej 

zwana „pzp” 

 
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest: Termomodernizacja budynku 
użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynek remizy OSP           
w Przymiłowicach.  

2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje:  
− docieplenie ścian zewnętrznych i dachu wraz z paraizolacją oraz 

kolorystyką budynku,  
− wykonanie izolacji ścian piwnicznych, 
− wykonanie wzmocnienia więźby dachowej poprzez mocowanie do 

ścianki kolankowej, 
− wymiana elementów więźby dachowej oraz oczyszczenie i malowanie 

pokrycia dachu, 
− wymiana stolarki okiennej, drzwiowej oraz bram garażowych oraz 

zamurowanie zbędnych otworów okiennych, 
− demontaż schodów w części przedszkolnej wraz z wykonaniem 

wzmocnienia krawędzi stropu, 
− zazbrojenie klatki schodowej przedszkola i wylanie biegów 

schodowych, 
− wykonanie ław kominowych wraz z wyłazami, obróbek blacharskich 

dachu, rur spustowych, obróbek kominów, 
− przebudowa wejścia głównego do budynku, 
− obniżenie posadzki w pomieszczeniach zapleczowych parteru, 
− zasypanie przyszłego pomieszczenia kotłowni wraz z wykonaniem 

posadzki do poziomu „zero”,  
− wykonanie konstrukcji pod kolektory słoneczne wraz montażem i 

instalacją solarną,  
− wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej, 
− wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,  
− wykonanie kotłowni gazowej, 
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− wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej, 
− wykonanie instalacji wentylacyjnej oraz gazowej, 
− wykonanie zagospodarowania terenu - zasiew traw oraz nasadzenie 

drzew i krzewów – 27 szt., drzewa z koroną kulistą o średnicy pnia min. 

10 cm, krzewy o charakterze ozdobnym np. berberysy, irga itp. lub 

równoważne.  
− montaż ławek parkowych  - 6 szt., koszy na śmieci – 3 szt. oraz 

stojaków na rowery – 2 szt.  
− wykonanie panelowego ogrodzenia o dł. 21m i wysokości 1,5m w tym 

dwie furtki dot.  części przedszkola  
− montaż liczników/podliczników dla każdej z instalacji wg podziału 

funkcjonalnego budynku  
− wzmocnienie oraz konserwacja schodów zewnętrznych budynku.  
− montaż drzwi wewnętrznych w tym montaż drzwi antywłamaniowych do 

pomieszczeń parteru budynku -  2 szt. 
− wykonanie prac wewnętrznych – wykonanie sufitów, ścian, podłóg, 
− montaż daszków zewnętrznych oraz wyposażenia zewnętrznego, 
− uprzątnięcie terenu oraz wykonanie dróg zewnętrznych i chodników, 

2.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w 

załączniku nr 1 do SIWZ: Dokumentacja projektowa, Specyfikacja 

Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar 

Robót stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ jako zbiór Dokumentacja  

oraz Wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ. 

2.4. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami 

BHP oraz ze sztuką budowlaną.  

2.5. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu 

budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do 

należytego  wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny 

oferty.  

2.6. Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane co najmniej 36 

miesięcy gwarancji i rękojmi, natomiast na materiały – zgodnie z 

gwarancją ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach począwszy 

od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. 

Maksymalny termin gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy.  

2.7. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie 

innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w 

dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie 

gorszych niż określone w tej dokumentacji.   

2.8. Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych równoważnych 

materiałów i urządzeń w zakresie j. w. zobowiązani są do dołączenia do 
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oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów 

lub urządzeń. 

2.9. Nazwy podane w dokumentacji technicznej podawane są jedynie 

tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów 

technicznych i jakościowych zadania.   

2.10. Kody CPV:   
45450000–0; 45443000-4; 45331100–7; 45321000-3, 45331210-1;   
45311200-2,  

   

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
 
3.1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie  

a) rozpoczęcie robót: od dnia podpisania umowy  

b) zakończenie w terminie do: 30.09.2018 r.  
3.2. Za zakończenie wykonania przedmiotu umowy strony uznają 

podpisanie protokołu odbioru końcowego stwierdzającego 

bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy oraz uzyskanie od 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Częstochowie 

pozwolenia na użytkowanie obiektu /przyjecie zgłoszenia zakończenia 

robót.  

 

4. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW SKŁADANIA OFERT 
 
4.1. Niniejsza SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być 

użyte jedynie w celu sporządzenia oferty. 

4.2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w 

niniejszej specyfikacji. 

4.3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem                     

i złożeniem oferty. 

4.4. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:                            

P. Agnieszka Celeban, Paweł Nowak, Sylwia Miętkiewicz, tel. 34 328 

50 76 wew. 27 w godz. 7.30-15.30  z wyjątkiem piątku w godz. 7.30 – 

14.00  

 

5. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
 
5.1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz  informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują: 

pisemnie, faksem: 343285057 lub drogą elektroniczną 

smietkiewicz@olsztyn-jurajski.pl  
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5.2. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje za pomocą  faksu lub 

elektronicznie, zobowiązana jest na żądanie drugiej strony 

przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego 

potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

5.3. Przekazanie za pomocą faxu, drogą elektronicznie dokumentów i 

informacji o których mowa powyżej uważa się za złożone w terminie 

jeśli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego 

terminu i został niezwłocznie potwierdzony fakt jej otrzymania. 

5.4. Każdy oferent, który nabył specyfikację winien się z nią dokładnie 

zapoznać, a w razie wątpliwości dotyczących jej treści zwrócić się do 

Zamawiającego o wyjaśnienia.  

5.5. Pytania powinny być sformowane na piśmie, opatrzone nazwą i 

adresem oferenta i składane na adres Zamawiającego, bądź przesłane 

faksem. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż na 2 dni przed upływem składania ofert - pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym  upływa połowa wyznaczonego terminu składania 

ofert. 

5.6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 

5.5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

5.7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku, o którym mowa w pkt. 5.5. 

5.8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim 

wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania 

oraz umieści je na stronie internetowej: www.olsztyn.bip.jur.pl 

 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 
6.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

6.1.1. Spełniają warunki określone w  art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 

dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności 

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

posiadania;  

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie 

spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie 

warunku poprzez złożenie oświadczenia – załącznik nr 3 do 

SIWZ 
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b) posiadania wiedzy i doświadczenia;  

wymagane jest wykazanie wykonania w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a  jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: 

− jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu 

termomodernizacji budynku o kubaturze co najmniej          

3 000 m3 oraz 

− jedną robotę polegającą na wykonaniu instalacji 

centralnego ogrzewania  -  załącznik nr 6 do SIWZ 

Zamawiający dopuszcza wykonanie powyższych robót 

budowlanych łącznie w ramach jednej roboty budowlanej.  

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  

wymagane jest wykazanie:  
− kierownika budowy - jednej osoby posiadającej 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,  

− kierownika robót - jednej osoby posiadającej 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,  

− kierownika robót - jednej osoby posiadającej 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych - załącznik nr 5 do 

SIWZ 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

warunek będzie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że 

posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę 

minimum 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)  

6.1.2. Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczącego braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa            

w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
6.1.3. Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczącego braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa           

w art. 24 ust. 2 pkt. 5  ustawy Pzp. 
6.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Zamawiający żąda  złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych 

w Rozdziale 7 SIWZ. 
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6.3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie 

prowadzona na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie treści 

złożonych oświadczeń i dokumentów. Z treści załączonych 

dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca 

spełnił.  
6.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia            

(np. konsorcjum). W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. Odpowiednie pełnomocnictwo 
należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii potwierdzonej 
notarialnie. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarne 

odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać 

zakres umocowania. 
6.5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę 

tych wykonawców. 

6.6. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie 

złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub 

dokumentów,  o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie 

złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez 

zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 

ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe 

pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że 

mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie 

zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 

spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 

spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 

wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu,               

w którym upłynął termin składania ofert. 

6.7. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w  warunków skutkować będzie 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy 

wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 

 

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO 
OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU 
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7.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o 
których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:  

7.1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału              

w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp. – wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ 

7.1.2.  Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 

podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania - wzór 

załącznika nr 6 do SIWZ 

Wykaz musi zawierać:  

− jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu 

termomodernizacji budynku o kubaturze co najmniej          

3 000 m3 oraz  

− jedną robotę polegającą na wykonaniu instalacji 

centralnego ogrzewania  -  załącznik nr 6 do SIWZ 

Zamawiający dopuszcza wykonanie powyższych robót 

budowlanych łącznie w ramach jednej roboty budowlanej.  

Zamawiający nie wymaga wskazania robót budowlanych 
niewykonanych lub wykonanych nienależycie.  
Dowody, że wykazane z w załączniku nr 6 do SIWZ 

najważniejsze roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz 

wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone.  

Dowodami, o których mowa powyżej są:   

- poświadczenie,  

- inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn                               

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać poświadczenia , o którym mowa powyżej.  

W/w dokumenty muszą zawierać przyczyny braku możliwości 

uzyskania poświadczenia.  

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego 

roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej 

wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania 

dowodów, o których mowa wyżej. 

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o 

których mowa odpowiednio powyżej, budzą wątpliwości 

zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego 

dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub 

zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się 

bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty 
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budowlane, były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie 

dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio 

zamawiającemu. 

7.1.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenia 

usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia  i wykształcenia niezbędnych do wykonywania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi 

osobami,   

7.1.4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.   

7.1.5. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału                

w postępowaniu o udzielenie zamówienia,   

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w 

art. 22 ust. 1 pkt. 4 Ustawy, polega na zdolnościach finansowych lub 

ekonomicznych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 

ust.2b Ustawy, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji, o której 

mowa w pkt. 7.1.5 SIWZ dotyczącej tych podmiotów. 

7.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia Wykonawca w okolicznościach o których 
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  zobowiązany jest dołączyć do 
oferty następujące dokumenty: 
7.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.1 

ustawy  Pzp. – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do 

SIWZ, 

7.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 

ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert, 
7.2.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał 
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przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
7.2.4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, 

lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, 
Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełniania warunków 

udziału w postępowaniu na poleciał innych podmiotów, które będą brały 

udział w realizacji części zamówienia, przekłada także dokumenty 

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy 

określonym w pkt. 7.2 SIWZ.   
7.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 
24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Wykonawca przedkłada wraz z ofertą: 
7.3.1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurenci i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331, późn. zm.), 

albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - wzór 
załącznik nr 7 do SIWZ. (W przypadku wspólnego ubiegania się 

o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 

Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe 

dokumenty dla każdego z nich.)  
7.4. Wykonawcy, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których 

mowa w pkt 7.2.2 – 7.2.4  składają odpowiednie dokumenty określone 

w § 4 ust. 1  pkt. 1 oraz ust. 2- 4 i § 7 Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te 

dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. Poz. 231). 

7.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie indywidualnie 

składają, dokumenty o których mowa w punktach od 7.2.1 do 7.2.4.  

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy „pzp” , konsorcjanci 

składają indywidualnie lub łącznie na jednym dokumencie, natomiast 
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dokumenty o których mowa w punkcie 7.1.2 – 7.1.5  mogą być złożone 

wspólnie. 

7.6. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub 

kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być 

opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone przez 

osoby uprawnione do reprezentowania firmy. Poświadczenie za 

zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób 

umożliwiający identyfikację podpisu (np. z imienną pieczątką). W 

przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów 

przez osoby(ę) nie wymienione(ą) w dokumencie rejestracyjnym 

(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo dla osoby podpisującej.   

7.7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez 

wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co 

do jej prawdziwości. 

7.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz                       

z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 

7.9. Korzystanie z zasobów podmiotu trzeciego. Wykonawca, w myśl  

art. 26 ust. 2 b ustawy, może polegać na  wiedzy i doświadczeniu, 

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia , 

zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie 

realizacji zamówienia, w szczególności  przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów  na potrzeby wykonania 
zamówienia. Ww. zobowiązanie musi być przedstawione w oryginale.  

Zamawiający wymaga aby składany dokument w szczególności 

zawierał informacje:  

− jaki rodzaj zasobu jest udostępniany,  

− w jakiej formie podmiot udostępniający zasób będzie 

uczestniczył w realizacji zamówienia,  

− w jakim okresie podmiot udostępniający zasób będzie 

uczestniczył w realizacji zamówienia,  

− w jaki stosunek łączy wykonawcę z podmiotem udostępniającym 

zasób.     

7.10. Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełniania warunków 

udziału w postępowaniu na poleciał innych podmiotów, które będą brały 

udział w realizacji części zamówienia, przekłada także dokumenty 
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dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy 

określonym w pkt. 7.2 SIWZ|.  

7.11. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w 

art. 22 ust. 1 pkt. 4 Ustawy, polega na zdolnościach finansowych lub 

ekonomicznych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 

ust.2b Ustawy, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji, o której 

mowa w pkt. 7.1.5 SIWZ dotyczącej tych podmiotów. 

7.12. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie 
z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp  odpowiada solidarnie z wykonawcą za 
szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

8.1. Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść 

wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych  

00/100). 

8.2. Forma wadium. Wadium może być wniesione w następujących 

formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest 

zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) )poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w 

art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 

Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 

Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe na każde pisemne żądanie 

zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie 

Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 

określonych w art. 46 ust 4a, oraz art. 46 ust. 5 ustawy pzp. 

8.3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. Wadium wnoszone w 

pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: PKO BP II Oddział 

w Częstochowie nr 05 1020 1664 0000 3902 0028 4620. Do oferty 

należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Wadium wnoszone w innych 

dopuszczalnych formach należy złożyć w oryginale w siedzibie 

Zamawiającego, Biuro Obsługi Interesanta, a do oferty dołączyć kopię 

dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

8.4. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem 

terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za 
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pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za 

skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek 

Zamawiającego zaksięguje przelew na koncie Zamawiającego przed 

upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku 

dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez 

Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do 

stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium 

przez Wykonawcę. 

8.5. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ 

spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 

ustawy. 

8.6. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci wadium według zasad określonych 

w art. 46 ust. 1 – 4 pzp. z zastrzeżeniem ust. 4a Pzp. Zamawiający 

zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w odpowiedzi 

na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 z przyczyn leżących po 

jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa           

w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub 

informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził 

zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co 

powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

8.7. Utrata wadium. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, 

którego oferta została wybrana: 

 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego 

na warunkach określonych w ofercie; 

  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy; 

 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się 

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

 
9. OPOS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

9.1. Wymagania podstawowe. 
9.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

9.1.2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych 

w niniejszej SIWZ. 
9.1.3. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty te 

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom. 
9.1.4.  Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do 

reprezentowania wykonawcy (wykonawców wspólnie 
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ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli 

z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 

wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż 

do reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie 

kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być 

podpisane przez wszystkie te osoby. 
9.1.5. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi 

bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. 

Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z 

dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu 

z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał 

lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa 

wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 
9.1.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem 

i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 pzp. 
9.2. Forma oferty. 

9.2.1.  Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę 

pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych 

formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem 

na język polski poświadczonym przez wykonawcę. 

9.2.2.  Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących 

załączniki do SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty 

mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

9.2.3. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na 

podstawie wzorów stanowiących załączniki do SIWZ powinny 

mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu. 

9.2.4. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej 

przypadkowe zdekompletowanie. 

9.2.5. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane ręcznie 

bądź maszynowo/ komputerowo i podpisane przez 

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. 

9.2.6. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł 

poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli 

wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez 

Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) 

podpisującą (podpisujące) ofertę. Wszelkie skreślenia i zmiany 

naniesione przez wykonawcę w uprzednio wpisany przez niego 

tekst muszą być parafowane i datowane. 

9.3. Zawartość oferty. Kompletna oferta musi zawierać: 
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9.3.1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; 

9.3.2. Potwierdzenie wniesienia wadium, 

9.3.3. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy 

Pzp oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 

ust. 1 ustawy wymienione w pkt. 7.1 oraz 7.2 niniejszej SIWZ. 

9.3.4. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo 

informacja o tym, ze wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 

– wzór załącznik nr 7 do SIWZ.  

9.3.5. Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie 

do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego                 

w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia                      

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 

9.3.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 

9.4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca, nie 

później niż w terminie składania ofert zastrzegł w ofercie 

(oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie 

będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 

1503 ze zm.) 

9.5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób 

następujący: 

 <NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES> 

             oferta w <TRYB POSTĘPOWANIA> 

                     na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA> 

                         nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT>. 

Koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący 

zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczająca jej 

nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

 

10. TERMIN ZWIAZANIA Z OFERTĄ 
10.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna swój bieg wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może 

przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko 
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raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą, 

zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

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

10.3. 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 najkorzystniejsza. 

10.4. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania 

ofert zawiesza bieg terminu związania z ofertą do czasu ich 

rozstrzygnięcia.   

 

11.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
11.1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego, Biuro Obsługi 

Interesanta, w terminie do dnia  13.07.2016 r., do godziny 10.00 

11.2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym wyżej terminie, 

bez względu na przyczynę opóźnienia, nie wezmą udziału w 

postępowaniu i zostaną (nie otwarte) zwrócone Wykonawcy. 

11.3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, w sali 

konferencyjnej, w dniu 13.07.2016 r. o godz. 10.30 

11.4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert.                      

W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, 

Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego 

pisemny wniosek. 

 

12. SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY 

12.1. Cenę ofertową stanowi kwota podana na formularzu oferty. 
12.2. Cenę oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe 

wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, należy obliczyć 

uwzględniając pełny zakres zamówienia określony w SIWZ  (w tym we 

wzorze umowy) i dokumentacji stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ 

oraz spostrzeżenia wynikające z przeprowadzonej zalecanej wizji 

lokalnej (opracowania składające się na dokumentację nawzajem się 

uzupełniają). W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie 

jakiejkolwiek części zamówienia określonego w w/w dokumentacji i jej 

nie ujęcie w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują 

względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w 

szczególności roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie. 
12.3. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty 

niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia wynikające ze 
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specyfikacji, jak również koszty w niej nie ujęte, a bez których nie 

można wykonać zamówienia zgodnie z wiedzą techniczną i technologią 

wykonania robót.  
12.4. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać cenę ryczałtową 

brutto zawierającą podatek VAT w wysokości zgodnej z 

obowiązującymi przepisami. 
12.5. Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę brutto obejmującą 

wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia 

podaną w PLN cyfrowo i słownie. 

12.6. Określona przez wykonawcę cena oferty jest stała i nie może ulec 

zmianie w okresie obowiązywania umowy. W związku z tym, 

wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty, należne 

podatki, ewentualne bonifikaty, upusty, odzysk materiałów wtórnych itp. 

tak, aby zapewnić realizację przedmiotu zamówienia na warunkach 

określonych w niniejszej SIWZ. 
12.7. Wykonawca na żądanie Zamawiającego w dowolnym momencie 

badania i oceny ofert, a także po zawarciu umowy na obowiązek 

udostępnienia do wglądu kalkulacji stawek i cen, sporządzonych przez 

wykonawcę na potrzeby opracowania formularza ofertowego i 

kosztorysu ofertowego oraz udzielenia wyjaśnień dotyczących 

wyliczenia określonych cen jednostkowych w formularzu ofertowym i 

cen w kosztorysie ofertowym.  

12.8. Uwaga! Załączone przedmiary robót nie stanowią wyłącznej 
podstawy do obliczenia ceny oferty. Należy je traktować jako 
pomoc dla wykonawców w przygotowaniu oferty, jednak 
wykonawca przy sporządzaniu oferty cenowej jest zobowiązany do 
uwzględnienia wszystkich niezbędnych prac koniecznych do 
wykonania przedmiotu zamówienia wynikających z niniejszej SIWZ 
wraz z załącznikami. 

12.9. Informacja o obowiązku podatkowym  
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 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 
12.10. Badanie rażąco niskiej ceny Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco 

niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości 
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zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub 

wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 

30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 

złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym 

złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na 

wysokość 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 

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 

1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);  

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.  

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, 

spoczywa na wykonawcy.  

 
13.  WYCOFANIE OFERTY LUB JEJ ZMIANA  

13.1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do 

złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne 

powiadomienie o wprowadzeniu zmian  przed upływem terminu 

składania ofert. 

13.2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich 

samych wymagań, jak składana oferta tj. w odpowiednio oznakowanej 

kopercie dodatkowo opatrzonej dopiskiem „ZMIANA”. 

13.3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać 

się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 

(według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z 

napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 

13.4. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w 

pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania 

wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty ofert 

wycofanych nie będą otwierane. 

13.5. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy 

otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po 

stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną 

dołączone do oferty. 

 

14. OCENA OFERT 
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14.1. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących 

kryteriów: 

Lp. Opis kryteriów oceny Waga 

1 Cena 95 % 

2 Termin gwarancji i rękojmi 5 % 

 

14.2. Zamawiający porówna i oceni oferty w następujący sposób: 

Ocena kryterium „Cena” nastąpi w skali punktowej od 0 do 95 pkt., 

według wzoru matematycznego:  

Kryterium I  –  cena – waga 95%  
 

                             Najniższa cena ofertowa 

Cena =  -------------------------------------------- x 100 pkt. x 95% 

                               Cena oferty badanej 

 
Kryterium II  – Termin gwarancji i rękojmi – waga 5 %  
Wykonawca może wydłużyć termin gwarancji (minimalny termin 

gwarancji i rękojmi 36 miesięcy, maksymalny punktowany termin 

gwarancji i rękojmi 60 miesięcy).  

Ocena kryterium „Termin gwarancji i rękojmi” nastąpi w skali punktowej 

od 0 do 5 pkt., według wzoru matematycznego:  

 

                            Oferowany terminu gwarancji  i rękojmi  

Termin gwarancji =  ---------------------------------------------- x 100 pkt. x 5 %  

        i rękojmi                           60 miesięcy 

 
60 miesięcy – maksymalny termin gwarancji i rękojmi   
 

14.3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada 

wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została 

oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru,            

tj. uzyskała najwyższą liczbę punktów. 

suma punktów = pkt. kryteria cena + pkt. kryterium termin gwarancji 

14.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający 

zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i 

adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej 

wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, 

którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 
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złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom 

w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne, 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o 

udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,   

d) terminie określonym zgodnie z art. 94, po którego upływie umowa w 

sprawie zamówienia publicznego może być zawarta; 

14.5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem nazwy 

(firmy), siedziby i adresu wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz 

uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresów 

wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i 

porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom 

w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację zostanie 

zamieszczona również na stronie internetowej oraz w miejscu 

publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego, niezwłocznie po 

dokonaniu tego wyboru. 

 

15.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

15.1. Z wybranym wykonawcą, zostanie podpisana umowa zgodna ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr  8 do SIWZ. 
15.2. Uwaga w załączniku nr 8 do SIWZ zawarte są klauzule dotyczące 

możliwości i warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, które zostały również opublikowane w ogłoszeniu o 

zamówieniu. 
 

16.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
16.1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia 

w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 
16.2. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione 

według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 
a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest 

zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
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e) 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. 

16.3.  Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w innych 

formach niż opisane powyżej. 
16.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem 

na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP II Oddział 

w Częstochowie Nr 05 1020 1664 0000 3902 0028  4620. W przypadku 

wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
16.5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający 

przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający 

zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu 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. 
16.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może 

wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do 

treści art. 94 ust. 2 pzp. 
16.7. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy 

stosuje się art. 149 pzp. 
16.8. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od 

dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane. 30% kwoty zabezpieczenia Zamawiający 

zatrzyma na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji 

jakości i zwróci w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady 

lub gwarancji jakości. 

 

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

17.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w 

terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego w sposób 

określony w art. 94 ustawy Pzp.   

17.2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana 

zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do: 

a) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
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b) wykonania i przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego 

(zalecane opracowanie metodą kalkulacji uproszczonej) cena podana w 

formularzu ofertowym musi być zgodna z ceną wynikającą z kosztorysu 

ofertowego,  

17.3. 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 ponownej oceny, chyba że 

zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania , o których mowa w 

art. 93 ust. 1 Pzp. 

 

18.  POUCZENIE O ŚERODKACH OCHRONY PRAWNEJ  
Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny doznał uszczerbku w 

wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp. przysługują środki 

ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Pzp. 

 
19.  OPIS CZĘSCI ZAMÓWIENIA 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 
20.  INFORMACJE DOTYCZACE POWYKONAWCÓW  

20.1. Zamawiający dopuszcza wykonanie powyższego zamówienia 

publicznego przy pomocy podwykonawców.  

20.2. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku 

osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez 

Wykonawcę.   

20.3. W przypadku powierzenia zamówienia podwykonawcy Zamawiający 

żąda: 

 -  wskazania przez Wykonawcę w ofercie tej części zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz  

- podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których 

zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 

ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 

22 ust. 1 tej ustawy. 

20.4. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczy 

podmiotu, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach 

określonych   w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Wykonawca 

jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                                  23 

 

mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

20.5. Zamawiający we wzorze umowy określił wymagania dotyczące umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane , których 

niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio 

zastrzeżeń lub sprzeciw.  

20.6. Zamawiający we wzorze umowy określił informacje o umowach o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które z 

uwagi na wartość tych dostaw lub usług nie podlegają obowiązkowi 

przekładania zamawiającemu.   

 

21.  INFORMACJA O PRZEWIDZIANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniających, o których 

mowa w art.67 ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp. 
 

22. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY 
ZAWRZE UMOWE RAMOWĄ 
Zamawiający nie zamiera zawrzeć umowy ramowej.  

 
23. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE 

WARUNKI JAKIMI MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 
24. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze 

najkorzystniejszej oferty.  

 
25. INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 
Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozliczenie w PLN. Zamawiający nie 
przewiduje rozliczeń w walutach obcych 

 
26. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW  

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty.  

 
27. WYMAGANIA ZWIAZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA DOTYCZACE 

ZATRUDNIENIA OSÓB O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP 
Zamawiający nie przewiduje stawiania wymagań związanych z realizacja 

zamówienia dotyczących zatrudniania osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 

ustawy Pzp.  
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28. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ 

ZAMAWIAJĄCEGO  
Adres poczty elektronicznej: smietkiewicz@olsztyn-jurajski.pl 

Adres strony internetowej: www.olsztyn-jurajski.pl 


