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ROZDZIAŁ A – Instrukcja dla Wykonawców 

I. Zamawiający 

Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

 

Gmina Chotcza,  

Chotcza – Józefów 60 

27-312 Chotcza  

 

tel.48 375-10-32  

fax. 48 375-10-33 

e -mail:  ug@chotcza.pl  

BIP:      http://www.bip.chotcza.pl  

REGON: 670223563 

NIP:        509-00-66-518 

 

Godziny urzędowania:  

8.00 - 16.00 w poniedziałki, 

7.30 - 15.30 od wtorku do piątku. 

 

II. Informacje uzupełniające 

1.  Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

oznaczone jest numerem: ZP.271.1.5.2020.  

2.  Wykonawcy porozumiewający się z Zamawiającym powinni powoływać się na ten numer, a 

wszelka korespondencja, w tym ewentualne zapytania powinny być kierowane na adres podany 

powyżej. 

3.  Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) zastosowane jest pojęcie 

„ustawa” lub pojęcie „ustawa pzp”, bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, należy przez to 

rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843 ze zm.). 

4.  Podstawa prawna prowadzonego zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy. 

5.  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:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Chotcza, 27-312 Chotcza, tel: 

(48) 37-51-032 wew. 05, 

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Chotczy jest Pan Łukasz 

Hmielewski, e-mail:  rodo@chotcza.pl,  tel: (48) 3751032, wew. 23, 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.1.5.2020 prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

mailto:ug@chotcza.pl
http://www.bip.chotcza.pl/
mailto:rodo@chotcza.pl


 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA strona 4 z 44 

5. 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; 

6. 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;   

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. 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; 

9. 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. 

6. Ogłoszono: 

   1) w Biuletynie Zamówień Publicznych, 

   2) w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego (www.bip.chotcza.pl), 

   3) na tablicy ogłoszeń Zamawiającego. 

7.  Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ, na którą składają się między innymi: 

1) Rozdział A - Informacje dla Wykonawcy, 

2) Rozdział B - Formularz ofertowy wraz z załącznikami, 

3) Rozdział C - Wzór umowy- załącznik do SIWZ, 

    

------------------------------------------------------------------- 
* 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 
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III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. 

,,Termomodernizacja budynku biurowo – mieszkalnego w miejscowości Chotcza - 

Józefów”. 
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych wg. przedmiaru robót. 

3. Zamawiający poniżej wskazuje szczególne uwarunkowania przedmiotu zamówienia:  
1) Przedmiotem  zamówienia jest: 

a) Termomodernizacja budynku biurowo – mieszkalnego w miejscowości Chotcza – 

Józefów: 

o Docieplenie stropodachu 

o Wymiana obróbek blacharskich i pokrycie dachu 

o Wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej 

o Termoizolacja ścian zewnętrznych 

o Elementy zewnętrzne 

 Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera stanowiący załącznik do 

SIWZ przedmiar robót. 

  

2) Zakres prac obejmuje również roboty pomocnicze i towarzyszące oraz inne prace 

konieczne do wykonania, nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu 

na warunki terenowe, sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa. 

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w przedmiarze robót. 

4) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane 

przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

5) Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy 

specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 

ustawy Pzp, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne. 

Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego 

produkty spełniają wymogi, wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich 

specyfikacji technicznych. 

6) Przed rozpoczęciem odbioru końcowego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, 

kompletną dokumentację wymaganą przy odbiorze końcowym wraz z niezbędnymi 

dokumentami, takimi jak: protokoły techniczne, gwarancje, instrukcje eksploatacji i 

obsługi, aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty jakości, deklaracje zgodności z Polską 

Normą itp. 

b) Wszędzie gdziekolwiek przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa 

producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie, należy rozumieć, iż wskazaniu 

takiemu towarzyszy wyraz „lub równoważny”. W przypadku wystąpienia w specyfikacji 

technicznej zastrzeżonych nazw własnych oraz znaków towarowych producentów lub 

produktów, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy pzp, dopuszcza się oferowanie produktów 

równoważnych do wymaganych przy pełnym zagwarantowaniu przez Wykonawcę spełnienia 

parametrów nie niższych niż opisanych w dokumentacji projektowej. Użyte w specyfikacji 

nazwy marek (firm), wyrobów budowlanych czy technologii, należy traktować w myśl art. 29 

ust. 3 ustawy pzp, jako informację na temat oczekiwanego standardu poziomu jakości, a nie 

ściśle jako wyrób konieczny do użycia.  

c) Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części 

 

a. ,, Termomodernizacja budynku biurowo – mieszkalnego w miejscowości Chotcza - 

Józefów” 
o Docieplenie stropodachu 

o Wymiana obróbek blacharskich i pokrycie dachu 



 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA strona 6 z 44 

o Wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej 

o Termoizolacja ścian zewnętrznych 

o Elementy zewnętrzne 

Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik do 

SIWZ. 

 

 

d) Obowiązkiem Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia jest: 

1) zapewnienie kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 

ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do ustawy zwanymi łącznie dalej prawem 

budowlanym w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. Przy czym Zamawiający 

wymaga, aby: 

a) obowiązkiem kierownika budowy będzie uczestniczenie w radach budowy, które 

odbywać będą na wniosek którejś ze stron w miarę bieżących potrzeb; 

e) Warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały w projekcie umowy dla 

zadania.  

f) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga zatrudnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 t.j.). 

Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. –Kodeks pracy: 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 zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.  Zgodnie z  

art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które wykonują czynności bezpośrednio 

związane z wykonywaniem zamówienia, czyli tzw. pracowników fizycznych 

wykonujących roboty budowlane. 

g) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę 

wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych 

wymagań:  

1) Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do 

przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób 

wykonujących czynności określone w pkt. 10, tj. pisemnego oświadczenia Wykonawcy lub 

pisemnych oświadczeń pracowników wraz z podaniem imion i nazwisk osób zatrudnionych 

przez Wykonawcę potwierdzających, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji 

przedmiotu zamówienia. W przypadku zmian w tym zakresie Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia zmiany. 

2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących 

wskazane czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w 

szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące 

opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być 

przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 

h)  Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia.  

1) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. g)1) w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane, jako niewypełnienie obowiązku 
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zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem 

kary umownej w wysokości 5.000 zł, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy 

o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach 

określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną;  

2) W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt. g)1) SIWZ, 

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę 

umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

i) Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:  

45321000-3 Izolacja cieplna 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

 

 

IV. Wymogi formalne: 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 2 pkt 9a ustawy. 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6) 

ustawy Pzp. 
4.  

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. 

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

9. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy pzp. 

 

V. Termin wykonania zamówienia. 

  do dnia 30.10.2020 r. 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych 

warunków. 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

1.Spełniają warunek, posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Nie określa się minimalnych standardów. 

Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie 

spełnia/nie spełnia. 

 

2. Spełniają warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej dla wszystkich części: 

Nie określa się minimalnych standardów. 

Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie 

spełnia/nie spełnia. 

 

3. Spełnią warunek zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

3.1. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

1) dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie (również podstawie zobowiązania 

innych podmiotów do udostępnienia tych osób), w tym przynajmniej jedną osobą 

posiadającą uprawnienia: 

a) kierownik budowy – osoba posiadająca uprawnienia do kierownika robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 
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Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia, która ma miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta 

legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju 

zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do 

wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te 

kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 

r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z pózn. zm.) - osoba ta winna przynależeć do 

właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 

2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej należycie 

wykonał, co najmniej: 

a) dwie roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku o wartości min 

80 000,00 zł każda. 

 

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku - ocena spełniania warunku będzie dokonana na 

podstawie złożonego oświadczenia  a w przypadku uznania oferty za najwyżej ocenioną po 

uprzednim wezwaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w 

punkcie VII SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

 

 

Osoby posiadające uprawnienia budowlane wydane na terenie UE mogą uzyskać decyzję w sprawie 

uznania kwalifikacji zawodowych oraz wpis do stosownej izby na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65) oraz w Regulaminie postępowania w 

sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz 

państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, kwalifikacje 

odpowiadające uprawnieniom budowlanym w Polsce. (Załącznik do uchwały Krajowej Rady 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Uchwala nr 7/R/16 Krajowej Rady Polskiej izby 

Inżynierów Budownictwa z dnia 18 maja 2016 r.) W razie uzyskania uznania kwalifikacji w 

zakresie wymaganym zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu oraz wpisu do Izby 

Inżynierów Budownictwa uznaje się, że Wykonawca wykazał spełnienie warunków określonych w 

tym zakresie. 

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

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

zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  
 
  
W przypadku uznania oferty za najwyżej ocenioną po uprzednim wezwaniu na podstawie 

złożonych przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w punkcie VII SIWZ musi wynikać 

jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

weryfikacji ww. dokumentów. 

 

4. Nie zaistniały w stosunku do nich następujące przesłanki o nie podleganiu wykluczeniu z 

udziału wpostępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  

1) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy pzp tj. Zamawiający wykluczy: 

a) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 

został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał 
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braku podstaw wykluczenia;  

b) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

 o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 

250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 

poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 176),  

 o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny,  

 skarbowe,  

 o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

c) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy;  

d) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

e) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i 

niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te 

informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  

f) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

g) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

h) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 

lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o 

dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu 

takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 

postępowaniu;  

i) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  

j) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 

2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);  

k) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne;  

l) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 

1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguydonboobqxalrrgi2dgmbrgq4q
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguydonboobqxalrrgi4dembqha4a
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguydonboobqxalrtgaydgmy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguydonboobqxalrtgaydimy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguydonboobqxalrrga3tgnrxgy3q
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguydonboobqxalrrga3tgnrxgy3q
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguydonboobqxalrtgaydomy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguydonboobqxalrtgaydqni
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguydona
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=nzxxi2lnobwgk3lfnz2gkzboobwc43dfm5qwy2ltfzsgc5dbnfwxa33soqxgezlbnyxgy2lonnzs42tbozqxgy3snfyhi3djnzvq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=nzxxi2lnobwgk3lfnz2gkzboobwc43dfm5qwy2ltfzsgc5dbnfwxa33soqxgezlbnyxgy2lonnzs42tbozqxgy3snfyhi3djnzvq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguydonboobqxalrrga4tonjwgm3a
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzwgy4dsltqmfyc4mrqgq3tgobsgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzwgy4dsltqmfyc4mrqgq3tgobtga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzwgy4ds
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postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

2)  na podstawie art. 24 ust 5 ustawy pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

a) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z późn. zm.) 

lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 

zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. 

- Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);  

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  

c) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:  

 zamawiającym, 

 osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

 członkami komisji przetargowej, 

 osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 

chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny 

sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

d) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 

istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

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

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;  

e) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko 

prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie 

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

złotych;  

f) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 

lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o 

którym mowa w pkt 5;  

g) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

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

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

3000 złotych;  

h) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

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

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.  

3) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust 7 ustawy Pzp.   

4) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 

5 ustawy pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 
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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.  

5) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające w/w dowody.  

6) W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, 

zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w 

przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.  

 

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku - ocena spełniania warunku będzie dokonana na 

podstawie złożonego oświadczenia  a w przypadku uznania oferty za najwyżej ocenioną po 

uprzednim wezwaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w 

punkcie VII SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

 

VII.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
 

1. Do oferty, celem wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu 

wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, aktualne na 

dzień składania ofert - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy według wzorów stanowiących odpowiednio Załączniki nr 2 i 3 

do SIWZ. 

 

2. Wykonawca na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp ma obowiązek przekazać Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 

stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia, o którym mowa w 

niniejszym punkcie, został określony w Załączniku nr 7 do SIWZ.  

 

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, będzie wzywał Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: 

1) wykaz wykonanych robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 

lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z 

podaniem  ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 

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

budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 

zostały zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym 

dowodami, o których mowa są referencje bądź  inne dokumenty wystawione przez podmiot 

na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
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obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie  uzyskać tych dokumentów - inne 

dokumenty, (wzór formularza stanowi załącznik nr 4 do SIWZ) 

 

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzianych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami, (wzór formularza stanowi załącznik nr 5 do 

SIWZ), 
 

3) oświadczenie, na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry 

kierowniczej Wykonawcy, (wzór formularza stanowi załącznik nr 6 do SIWZ), 
 

4) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót. 

 
 

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

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

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

 

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

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

 

Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

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

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

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5, wymaga się złożenia 

oświadczenia o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu również w odniesieniu do 

podmiotów trzecich. 

Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy 

w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy 

stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa: 

 w pkt VI.2 zostaną spełnione, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia wykażą, że łącznie spełniają warunki, o których mowa w ww. punkcie 

SIWZ, lub samodzielnie spełnia je jeden z nich (Zamawiający dopuszcza możliwość 

łączenia potencjału finansowego również w przypadku korzystania z zasobów podmiotu 

trzeciego). 

 w pkt VI.3.1- VI. 3.2 pkt 2) (doświadczenie) zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli co 

najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

wykaże się posiadaniem wymaganego doświadczenia (Zamawiający nie dopuszcza 
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sumowania doświadczenia; powyższe zastrzeżenie dotyczy również korzystania z 

zasobów podmiotu trzeciego), 

 w pkt VI.3.1- VI. 3.2 pkt 1) zostaną spełnione, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia wykażą, że łącznie spełniają warunki, o których mowa w 

ww. punkcie SIWZ, lub samodzielnie spełnia je jeden z nich (Zamawiający dopuszcza 

możliwość łączenia potencjału osobowego, również w przypadku korzystania z 

zasobów podmiotu trzeciego). 

 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ustanawiają 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania ich w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt VI.2 i VI.3 w 

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

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

 

Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa wyżej, wystąpi wyłącznie w 

przypadku, kiedy: 

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

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

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

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

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy 

Pzp, 

3) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

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

zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane. 

 

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów dotyczących sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie nie ponosi winy. 

 

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, 

który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 

Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w 

pkt 1. 

 

Jeżeli Zamawiający stwierdzi, w przypadku powierzenia wykonania przez Wykonawcę części 

zamówienia podwykonawcy, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcy. Zasady zmiany podwykonawcy w trakcie realizacji 

zamówienia określa wzór umowy. 
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4. Z zastrzeżeniem pkt VII.2, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, będzie wzywał 

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia następujących oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy 

pzp: 

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

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

decyzji właściwego organu; 

 

5. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może 

złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informację potwierdzające, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wzór stanowi 

załącznik nr 7 do SIWZ). 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o 

której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie 

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

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

6. W przypadku braku złożenia samodzielnie przez Wykonawcę oświadczenia zgodnie z pkt 5, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy pzp do uzupełnienia 

oświadczenia, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na dokonanie tej czynności.  

 

7. Dokumenty podmiotów zagranicznych. 

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.1 - składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu.  

3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojugm
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mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy 

lub miejsce zamieszkania tej osoby.  

8. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

9. Dokumenty mogą być przedstawiane w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność 

z oryginałem” przez Wykonawcę. 

10. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do 

tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 4. 

11. Wykonawca może polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany będzie udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 

stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

a)  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b)  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

c)  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

d)  czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywaniu zamówienia – art. 22a ustawy pzp. 

12. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22a ustawy, 

odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium 

1) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

IX. Opis sposobu przygotowania oferty  

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i 

przygotować ofertę zgodnie z wymogami zawartymi w tym dokumencie. 

 

2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca, 

niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w 

postępowaniu.  

 

3. Ofertę (wraz z załącznikami) należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, 

podpisaną przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczenia woli w zakresie praw i 

obowiązków majątkowych Wykonawcy. Oferta powinna być zgodna ze wszystkimi 

wskazaniami SIWZ oraz wzorem oferty. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia 

oferty przewidującej odmienne niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia 
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(oferty wariantowej). Oferta winna być sporządzona w sposób zabezpieczający przed 

dekompletacją lub posiadać wykaz wszystkich załączników. Wszystkie poprawki lub 

zmiany w ofercie muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę/osoby 

podpisujące ofertę. 

4. Oferta winna zawierać wszelkie dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego 

wymienione w niniejszej SIWZ. 

 

5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. Zamawiający umożliwi 

Wykonawcom wstęp na teren budowy w uzgodnionym terminie. Koszty związane z 

przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. Każdy Wykonawca 

ponosi również wyłączną odpowiedzialność za treść uzyskanej informacji oraz za wszelkie 

straty lub szkody powstałe, jako następstwo wizji lokalnej terenu inwestycji. 

 

6. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

7. Złożona oferta będzie jawna z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później 

niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą być one oznaczone 

klauzulą:  

”NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE 

STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 

USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U z 2003r. Nr 153, 

poz. 1503 ze zm.)” 

i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wskazaniu informacji 

zastrzeżonych musi towarzyszyć uzasadnienie. Przy braku wykazania przez Wykonawcę w 

ofercie w powyższej formie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, 

Zamawiający przyjmie, że informacje podane w treści oferty może ujawnić na podstawie art. 8 

ust. 3 ustawy. 

 

8. Ofertę sporządza się w języku polskim i składa się w zamkniętej kopercie, która powinna 

zawierać jedynie: 

a) Sygnaturę postępowania: ZP.271.1.5.2020, 

b) Nazwę postępowania: „Termomodernizacja budynku biurowo – mieszkalnego w 

miejscowości Chotcza - Józefów” 

c) Adres zamawiającego: Gmina Chotcza, Chotcza – Józefów 60, 27-312 Chotcza, 

d) Informację: „Nie otwierać przed 08.07.2020 roku godz. 10.15”, 

e) Oferta zamienna powinna ponadto posiadać dopisek: „OFERTA ZAMIENNA”, 

f) Wycofanie oferty powinno ponadto posiadać dopisek „OFERTA WYCOFANA”. 

 

9. Koperta powinna być nieprzeźroczysta i zapieczętowana lub zabezpieczona tak, aby nie można 

było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert. Wszystkie oferty otrzymane przez 

Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone 

wykonawcom. 

 

10. W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca może 

zmienić swoją ofertę poprzez złożenie oferty zamiennej lub wycofać ofertę pismem 

podpisanym przez uprawnione osoby. Żadna oferta nie może zostać zmieniona lub wycofana 

przez Wykonawcę po terminie składania ofert. 
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11. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcom. 

 

12. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w 

celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniach stanowiących załączniki nr 2 

oraz 3 do SIWZ. 

 

X. Opis sposobu obliczania ceny oferty 

1. Cena ofertowa jest wartością ryczałtową wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą 

Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za zrealizowany przedmiot zamówienia. 

2. Cena ofertowa zostanie przyjęta do umowy, jako wynagrodzenie ryczałtowe. 

3. Zamawiający do porównania ofert przyjmie stosunek całkowitych cen ryczałtowych 

wskazanych w formularzu ofertowym oraz zaoferowanych przez Wykonawców okresów 

gwarancji obliczony wg pkt. XI SIWZ. 

4. Ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym służył będzie dla umożliwienia 

Zamawiającemu rozliczeń z Beneficjentami zadania.   

5. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert tej samej liczby punktów zamawiający za 

najkorzystniejsza uzna ofertę o najniższej cenie, w przypadku dwóch lub więcej ofert o tej 

samej cenie decydowały będą ilości punktów przyznane w kolejnych kryteriach. 

6. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie 

odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i 

usług lub podatkiem akcyzowym.  

7. Podanie niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług będzie traktowane, jako błąd w 

obliczaniu ceny.  

8. Wartość netto, podatek VAT oraz cena brutto muszą być wyliczone w zaokrągleniu do 

dwóch miejsc po przecinku, czyli 1 gr.  
9. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 

wynikające wprost z SIWZ oraz przedmiaru jak również w niej ujęte, a bez których nie można 

wykonać zamówienia. Będą to między innymi koszty: robót przygotowawczych, robót 

porządkowych, wykonanie (w miarę potrzeb) technologicznych dróg dojazdowych do miejsca 

prowadzenia robót, zabezpieczenia istniejących drzew, naprawy zniszczonej infrastruktury 

podziemnej np. drenażu, w szczególnych przypadkach także wykonanie robót ziemnych 

ręcznie, wywiezienie, docelowego składowania i unieszkodliwiania odpadów, zabezpieczeń 

BHP oraz Ppoż., organizacji i utrzymania zaplecza, dostawy na teren budowy wyrobów 

budowlanych i innych wyrobów oraz ich zabezpieczenia w okresie przed wbudowaniem, 

zabezpieczenia narzędzi oraz urządzeń Wykonawcy, czasowego zajęcia pasa drogowego, 

zaprojektowania, zatwierdzenia i wdrożenia docelowej i tymczasowej organizacji ruchu, 

przeprowadzenia wymaganych prób, pomiarów oraz badań zagęszczenia gruntu, przebudowa 

lub odbudowa istniejącej infrastruktury tj. np. ogrodzenia na działkach sąsiadujących z 

inwestycją, wjazdów indywidulanych z rozwiązaniem odprowadzania wód opadowych itp., 

wykonania dokumentacji powykonawczej, kadry osób z odpowiednimi uprawnieniami zgodnie 

z Prawem Budowlanym do kierowania robotami budowlanymi oraz sprawowania nadzoru 

archeologicznego, wykonania dokumentacji fotograficznej terenu robót zarówno przed 

przystąpieniem do robót  budowlanych  jak i po ich zakończeniu oraz innych czynności 

niezbędnych  do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

10. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). 

Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z 

SIWZ i przedmiarem robót, jak również w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać 

zamówienia.  
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11. Kosztorys ofertowy: przedstawia Wykonawca Zamawiającemu na wezwanie złożenia 

dokumentów.  

12. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.  

  

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

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego określone w SIWZ, dokonana zostanie ocena złożonych przez nich 

ofert, na podstawie poniższych kryteriów: 

 

Lp. Opis kryteriów oceny ofert Waga kryterium 

w % 

Maksymalna 

liczba punktów 

do uzyskania 

Sposób oceny 

1 Cena 60 60 Zamawiający 

dokona oceny w 

oparciu o 

przyznaną liczbę 

punktów 

2 Okres gwarancji na 

wykonane roboty budowlane 

40 40 

 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o w/w kryteria wg. niżej 

wymienionych zasad: 

 

1) Cena ( C ) - znaczenie 60% 

Zamawiający dokona oceny w skali od 1 do 60 punktów. 

Ilość punktów przyznanych w powyższym kryterium obliczona zostanie wg wzoru: 

C= ( najniższa cena / cena badanej oferty) x maksymalna liczba punktów do uzyskania 

 

2) Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane (G) znaczenie 40% 

Okres udzielonej gwarancji - max do 40 pkt  

Zamawiający dokona oceny w skali od 1 do 40 punktów. 

Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, wynosi 36 miesięcy. 

Punkty przydzielane będą według tabeli: 

 

Okres gwarancji w miesiącach Liczba pkt. 

0-36  0 

37-48 10 

49-59 20 

60- i powyżej 40 

 

2. Ocena punktowa oferty OPO = C + G 

Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna taką, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów. 

Punkty będą liczone zawsze do dwóch miejsc po przecinku. 

 

XII. Udzielanie wyjaśnień 

1.  Wyjaśnienia treści SIWZ będą udzielane w trybie art. 38 ustawy, co oznacza, że Zamawiający 

jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później, niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert (jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8) pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  
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2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie wskazanego terminu lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. 

 

3.  Zamawiający odpowiadając na zapytania przesyła jednocześnie treść wyjaśnienia wszystkim 

Wykonawcom, którym dostarczono niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 

(bez ujawnienia źródła zapytania), a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej 

zamieszcza na tej stronie. 

 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści SIWZ - dokonane zmiany i uzupełnienia 

przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na 

stronie internetowej zamieszcza na tej stronie i są one dla nich wiążące. 

 

5. Zamawiający może przedłużyć, w razie zaistnienia takiej konieczności, termin składania ofert, w 

celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych 

wyjaśnień lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i 

Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. 

 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o 

wyjaśnienie treści SIWZ, o którym mowa w pkt. 1. 

 

XIII. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 

 

1. Zakres działania komisji przeprowadzającej otwarcie ofert obejmuje: 

a) w części jawnej (w której mogą uczestniczyć przedstawiciele Wykonawców): 

- zbadanie nienaruszalności kopert i ich zewnętrznego wyglądu; 

- podanie kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

- otwarcie wniesionych ofert, zaopatrzenie każdej oferty bieżącym numerem 

 

b) otwarcie ofert nastąpi w następującej kolejności: 

- oferty z napisem „WYCOFANIE OFERTY”, 

- oferty z napisem „ZMIANA OFERTY”, 

- pozostałe oferty wg kolejności ich złożenia; 

 

c) w części niejawnej (w której uczestniczą tylko członkowie komisji przetargowej): 

- podpisanie przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

oświadczeń, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy. 

- ocena ofert od strony spełnienia warunków formalnych; 

- ocena ofert wg kryteriów i zasad określonych w niniejszej specyfikacji; 

- wybór najkorzystniejszej oferty. 

 

XIV. Informacje w sprawie wykluczenia Wykonawców z postępowania 

 

1. Zamawiający wykluczy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, 

którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy i 

podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub 

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

którzy złożyli dokumenty i oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub którzy 
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złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo 

uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, 

którzy złożyli oferty o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 

zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

  

XV. Informacje w sprawie odrzucenia oferty 

 

1.Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą; 

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

art. 87 ust. 2 pkt 3; 

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

nieuczciwej konkurencji; 

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

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

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;  

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3; 

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

związania ofertą; 

9) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego; 

10) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.  

11) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

  

2.Zamawiający nie odrzuci oferty, w sytuacji wystąpienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, 

oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujących 

istotnych zmian w treści oferty: 

1) Oczywiste omyłki pisarskie – bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów, 

2) Oczywiste omyłki rachunkowe – omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach, z 

uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

3) Inne omyłki – polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

 

Omyłki w ofertach, o których mowa w ust. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, poprawiane będą jednakże tylko 

w sytuacjach, kiedy nie będą powodować istotnych zmian w treści oferty. 

 

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

1. 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. 

2. Z uwagi na wartość zamówienia mniejszą niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 
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2) określenia warunków udziału w postępowaniu;  

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

4) odrzucenia oferty odwołującego;  

5) opisu przedmiotu zamówienia;  

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.  

3. 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. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 

elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym.  

5. 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.  

6. Wykonawca lub uczestnik konkursu 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. 

7. 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. 

8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w 

inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.  

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w 

trybie przetargu nieograniczonego, 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 - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w przypadku 

zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - 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. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego 

obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie 

zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy 

ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

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

zamówienia; 

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

Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.  

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

specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania 

ofert lub termin składania wniosków. 
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13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 
 

 

XVII.  Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu postępowania w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 

niż 10 dni od dnia przesłania najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 

przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni- jeżeli zostało 

przesłane w inny sposób- w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub 

przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Natomiast 

nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, albo 10 dni- jeżeli zostało przesłane w inny sposób- w przypadku zamówień, 

których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy. 

 

2. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden 

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy 

niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3; 

2) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej 

dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu;  

3) w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż 

dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została 

złożona żadna oferta;  

4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 

zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

5) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o 

takiej samej cenie;  

6) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć; 

7) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

3. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 

pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy 

udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane a możliwość unieważnienia postępowania na tej 

podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

4. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące 

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu 

przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana 

w ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego. 
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5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

6. Bezpośrednio przez podpisaniem umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

1) zakres rzeczowo – finansowy robót budowlanych, realizowanych przez 

podwykonawców, jeżeli przewidział ich udział w realizacji zamówienia (dla usprawnienia 

procesu zalecane odpowiednio wcześniejsze przesłanie na adres mailowy ug@chotcza.pl  

oraz potwierdzenie w formie pisemnej najpóźniej przez zawarciem umowy), 

2) zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w przed zawarciem umowy (w 

przypadku wyboru przez Wykonawcę formy wniesienia zabezpieczenia innej niż pieniądz, 

Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania draftu dokumentu do akceptacji zakresu 

zabezpieczenia jego interesów, na adres mailowy ug@chotcza.pl), Zabezpieczenie 

wniesione wadliwie przez Wykonawcę w dniu wskazanym do zawarcia umowy, tj. np. bez 

uprzedniego uzgodnienia treści z Zamawiającym a z uchybieniami, zostanie uznane za 

niewniesione, 

3) kosztorys ofertowy – sporządzony na podstawie przedmiaru będący załącznikiem do 

SIWZ. 

 

XVIII. Wymagania dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1) 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. 

 

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez zamawiającego. 

 

3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

nieoprocentowanym rachunku bankowym.  

 

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy  zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie 18.1. 

 

5. Zmiana form zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

 

6. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej 

w ofercie.  

 

7. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy.  

 

8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

mailto:ug@chotcza.pl
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9. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30% 

wysokości zabezpieczenia. 

 

10. Kwota, o której mowa w punkcie 8, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady. 

 

XIX. Osoby upoważnione do kontaktu ze strony Zamawiającego z Wykonawcami. 

 

Tomasz Fijoł 

 

 

XX.  Miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy złożyć do dnia 08.07.2020 roku do godz. 10.00 w sekretariacie siedziby 

Zamawiającego (pokój nr 6), tj. Chotcza – Józefów 60, 27-312 Chotcza. 

Zamawiający niezwłocznie zwróci oferty, które złożone zostaną po wyznaczonym terminie. 

 

 

XXI. Otwarcie i ocena ofert 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2020 roku do godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego, tj. 

Chotcza – Józefów 60, 27-312 Chotcza, sala konferencyjna (pokój nr 12). 

 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, zgodnie z art. 92 o wynikach postępowania, odrzuconych ofertach i wykluczonych 

Wykonawcach. Zamawiający będzie przesyłał rozstrzygnięcie niniejszego postępowania na adres 

Wykonawcy wskazany w treści oferty. Jednocześnie informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

będzie niezwłocznie udostępniona na stronie internetowej zamawiającego oraz w miejscu 

publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.  

 

XXII. Termin związania ofertą 

1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od wyznaczonego terminu 

składania ofert. Oferta wybrana w wyniku postępowania przetargowego zachowuje swoją 

ważność do dnia podpisania umowy, jednak przez okres nie dłuższy niż 30 dni licząc od 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

 

2. 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. 

 

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

 

XXIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów. 

1. Zgodnie z wyborem zamawiającego porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami 

odbywało się będzie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2118 ze zm.), osobiście, za 

pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 

2017 r. poz. 1219); 
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2. Jeżeli wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 

pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na 

żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Oferty składa się pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2118 ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem 

posłańca w miejscu wskazanym w SIWZ.  

4. Porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym oraz przekazywanie oświadczeń i 

dokumentów odbywać się będzie w formie: 

1) pisemnej drogą pocztową na adres Zamawiającego; 

2) bezpośredniej w siedzibie Zamawiającego w godzinach jego pracy,  

3) za pośrednictwem fax-u pod numerem 48 375-10-33, 

4) środków komunikacji elektronicznej - poczty elektronicznej na adres ug@chotcza.pl do 

wiadomości zp@chotcza.pl w formie skanu podpisanego pisma lub pisma w formie 

elektronicznej, 

5) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, 

.doc, .docx,1  

5. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną za pomocą poczty 

elektronicznej na adresy: ug@chotcza.pl do wiadomości zp@chotcza.pl,  

6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą poczty 

elektronicznej oraz faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata 

przed upływem terminu oraz została potwierdzona w formie pisemnej przez nadawcę w 

terminie 7 dni od daty przesłania formy elektronicznej lub faxu pisma.  

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, 

jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że 

wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

8. Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w BZP może dotyczyć określenia 

przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w 

postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia.  

9. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do 

wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmian treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia nie prowadzących do zmian treści ogłoszenia o zamówieniu. O 

przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich 

Wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, oraz na 

stronie internetowej Zamawiającego. 

10. 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, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i 

łączną punktację,  

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

                                                 
1 Zamawiający dopuszcza inne formaty wynikające z katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 

kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.  
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mailto:zp@chotcza.pl
mailto:ug@chotcza.pl
mailto:zp@chotcza.pl


 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA strona 26 z 44 

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku 

spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,  

4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do 

kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,  

5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,  

6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,  

7) unieważnieniu postępowania,  

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

 

XXIV. Koszty udziału w postępowaniu 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w niniejszym postępowaniu 

 

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

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach 

1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie 

pisemnej. 

2. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia 

zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 

a) Zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; 

b) Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy; 

c) Wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 

3. Zmiany o których mowa w ust. 2 dopuszczone będą pod warunkiem złożenia wniosku przez 

Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  

w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej,  

z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.   

5.  Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, zmiany spowodowane warunkami 

atmosferycznymi, w szczególności: 

1)    klęski żywiołowe; 

2) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 

6.  Zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować 

zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza 

możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku 

zapłaconego przez Wykonawcę. 

7. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych: 
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a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy  

(np. zmiana nr rachunku bankowego);  

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między 

Stronami; 

 

XXVI. Informacja o podwykonawcach 

1. Zamawiający nie ustala procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, w formularzu 

ofertowym należy wskazać część powierzoną do realizacji podwykonawcom i podać firmy 

podwykonawców.  

3. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego. 

4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia na roboty budowlane. 

5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. W przypadku powierzenia 

podwykonawcom części zamówienia wymaga się podania przez wykonawcę nazw 

podwykonawców, na których zasobach określonych w art. 22a ustawy PZP polega, w celu 

wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  którego zasoby Wykonawca się 

powoływał na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy w celu wskazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia. 

6. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub 

sprzeciwu: 

1) Umowa musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2) Wszystkie umowy, zawierane przez Wykonawcę z podwykonawcami, muszą zawierać 

postanowienie, uprawniające podwykonawcę, do występowania do Zamawiającego, o 

dokonanie bezpośredniej zapłaty faktur, zaakceptowanych przez Wykonawcę wraz z 

dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót. Postanowienie 

takie musi mieć charakter przechodni, to znaczy że analogiczne postanowienie musi być 

zawarte w każdej kolejnej umowie z dalszymi podwykonawcami. 

3) Umowa powinna zawierać zapis zobowiązujący podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę do powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty 

za roboty zrealizowane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę stanowiące 

przedmiot tej umowy, w ciągu 3 dni roboczych od daty wpływu należności na rachunek 

bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

4) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidłowo wystawionej 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5) W umowie musi być dokładnie określony zakres prac, które Wykonawca powierza 

podwykonawcy. 

6) Wymaga się ustalenia zakresu rzeczowo – finansowy robót budowlanych realizowanych 

przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców w formie Załącznika do umowy. 

7) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany 
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oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian.  

8) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 

budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, 

9) Zamawiający w terminie 21 dni (roboczych) od otrzymania ww. dokumentów może wnieść 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian, między innymi: 

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od doręczenia 

Wykonawcy/podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidłowo wystawionej 

faktury VAT lub rachunku.  

10) Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w pkt 

9), uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

11) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo oraz ich zmian, której przedmiotem są roboty budowlane 

dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

12) Zamawiający, w terminie 21 dni roboczych od przedłożenia kopii zawartej umowy zgłasza 

pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, między innymi w przypadkach, o których mowa w pkt 9).  

13) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, 

których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o 

którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50.000,00 zł. 

14) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

15) Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ustępie powyżej jest dłuższy niż 30 

dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany 

tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

16) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lun usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia 

na roboty budowlane.  
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17) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

18) Zapisy w niniejszej umowie odnośnie umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio 

także do zmiany tej umowy o podwykonawstwo. 
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ROZDZIAŁ B – Formularz ofertowy oraz załączniki do SIWZ 

Załącznik nr 1 do SIWZ Wzór formularza ofertowego  

Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy 

pzp o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy 

pzp o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania; 

Załącznik nr 4 do SIWZ wykaz robót 

Załącznik nr 5 do SIWZ wykaz osób; 

Załącznik nr 6 do SIWZ oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych 

wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy; 

Załącznik nr 7 do SIWZ Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 

Załącznik nr 8 do SIWZ zobowiązanie do udostępnienia zasobów przez inne podmioty; 

Załącznik nr 9 do SIWZ projekt umowy; 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
     (pieczęć Wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie 

przetargu nieograniczonego, organizowane przez Gminę Chotcza na zadanie pn. 

,,Termomodernizacja budynku biurowo – mieszkalnego w miejscowości Chotcza - Józefów”, w 

terminach i pod warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

1.Wykonawca* (*w przypadku wykonawców występujących wspólnie najpierw należy podać informacje dotyczące Lidera a 

następnie kolejno Partnerów): 
 

Zarejestrowana nazwa: 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

Zarejestrowany adres: 

................................................................................................................................................................ 

Numer telefonu: .............................................................  

Adres e-mail................................................................... 

Numer faxu: .................................................................. 

Numer REGON:.............................................................  

Numer NIP: ................................................................... 
 

 

,, Termomodernizacja budynku biurowo – mieszkalnego w miejscowości 

Chotcza - Józefów”   
 

Oferujemy wykonanie zamówienia za niezmienną cenę ryczałtową: 

brutto .........................*zł (słownie: ........................................................zł) 

wartość netto .........................zł (słownie: ................................................zł) 

podatek VAT…..% tj. ………………..zł (słownie: ...................................zł)    

 

Oferujemy………....miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane. 

           

2. Oświadczamy, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w 

przypadku wyboru niniejszej oferty.  

3.Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ 

przedmiotowego postępowania. 

4.Termin wykonania zadania – 30.10.2020 r. 

5.Oświadczamy, że przewidujemy/ nie przewidujemy* niepotrzebne skreślić powierzenie 

podwykonawcom realizacji zamówienia w następującej części/zakresie (podać zakres 

podwykonawstwa oraz nazwy (firmy) podwykonawców)   
Lp. Nazwa części zamówienia Nazwa (Firma) Podwykonawcy 

1. 
  

2. 
  

6.Oświadczamy, że informacje zawarte w na stronach od…………..do................. (lub w załączniku 

nr ………….... do) oferty będące integralną częścią oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 

z późn. zm.).  
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W celu ustalenia podstaw i zasadności dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy uzasadnić zasadność zastrzeżenia 

każdego elementu wskazanego w ofercie, jako tajemnica przedsiębiorstwa, w szczególności wskazania: 

1) jaki charakter mają zastrzeżone informacje, w szczególności określenie, czy są to informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje mające wartość gospodarczą dla wykonawcy w rozumieniu ustawy z 

16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), 

2) jakie działania wykonawca podjął celem zachowania w poufności informacji, które zostały zastrzeżone, 

3) jaką wartość przedstawiają dla wykonawcy informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa. 

Uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa składamy na stronach 

…………..do................. (lub w załączniku nr ………….... do) oferty 

7.Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z 

wymaganiami ustawowymi. 

8.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania zawartymi w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i że przyjmujemy je bez 

zastrzeżeń. 

9. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty, wskazanego w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w razie wyłonienia naszej 

oferty w postępowaniu, podpisać umowę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

2wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

11.Akceptujemy bez zastrzeżeń warunki umowy stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ. 

12. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz 

przygotowania i złożenia oferty. 

13. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są 

kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe. 

14. Jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 tak 

 nie 
 

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 

milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 

milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 
osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

15.Wykonawca informuje, że: 

a) wybór oferty NIE BĘDZIE / BĘDZIE3 prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

b) wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w odniesieniu do następujących 

towarów i usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. 

Wartość towaru lub usługi powodująca obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o 

podatku od towarów i usług u Zamawiającego to…………….zł netto.4 

16.Nazwiska i stanowiska osób, upoważnionych do kontaktu w sprawie niniejszej oferty z 

Zamawiającym (tabelę można kopiować wielokrotnie) 

Imię i nazwisko  

                                                 
2 rozporządzenie 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).  

 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 

oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 
3 Wykonawca usuwa niepotrzebne 
4 UWAGA: Wypełniają Wykonawcy w przypadku gdy wybór oferty BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku  

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
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Adres do korespondencji  

telefon  

e-mail  

17. Ofertę składamy na ……………ponumerowanych stronach. 

18. Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

………………………… 

 

 …………….……., dnia ………….……. r.  
(miejscowość) 

        …………………………………… 
       (podpis  i pieczęć  Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ 

  

Wykonawca:  

 
………………………………………………………………………………………………….. 

 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

 

……………………………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych  

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Termomodernizacja 

budynku biurowo – mieszkalnego w miejscowości Chotcza - Józefów”, Numer sprawy 

ZP.271.1.5.2020, prowadzonego przez Gminę Chotcza oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

…………….……., dnia ………….……. r.  
(miejscowość) 

        …………………………………… 
       (podpis  i pieczęć  Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów:  

 

..…………………………………………………………………………………………………,  
(wskazać podmiot) 

 

w następującym zakresie:  

…………………………………………………………………………………………………. 
(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r.  
(miejscowość) 

                …………………………………… 

       (podpis  i pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

      

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 
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Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r.  
(miejscowość) 

 

 
                      …………………………………… 

                   (podpis i pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ 

…………………………………. 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

„OŚWIADCZENIE” 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Wykonawca:  

………………………………………………………………………………………………….. 

 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Termomodernizacja 

budynku biurowo – mieszkalnego w miejscowości Chotcza - Józefów”, Numer sprawy 

ZP.271.1.5.2020, prowadzonego przez Gminę Chotcza, oświadczam co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 

oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy Pzp. 

 

…………….……., dnia ………….……. r.  

(miejscowość) 

        …………………………………… 

       (podpis  i pieczęć  Wykonawcy/Pełnomocnika) 

      

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 

13-14, 16-20 ustawy Pzp lub art. 24 ust. 5 pkt 1-8).  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 

Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………....... 

 

…………….……., dnia ………….……. r.  

(miejscowość)                                                             …………………………………… 
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       (podpis  i pieczęć  Wykonawcy/Pełnomocnika) 

  

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.:  

…………………………………………………………………….………………………  
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

 nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r.  
(miejscowość) 

        …………………………………… 
       (podpis  i pieczęć  Wykonawcy/Pełnomocnika) 

      

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

………………………………………………………………………………………………….. 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

nie podlegają/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

 

…………….……., dnia ………….……. r.  
(miejscowość) 

 

        …………………………………… 
       (podpis  i pieczęć  Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  i zgodne 

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r.  
(miejscowość) 

 

 

        …………………………………… 
       (podpis  i pieczęć  Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ 

 

…………………………………. 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

„WYKAZ ROBÓT” 

 

oświadczamy, że wykazujemy się doświadczeniem, polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert 

następujących zadań, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku doświadczenia:  

 

Tabela nr 1. Roboty wykonane należycie zgodnie z opisem warunku w SIWZ 

 

Poz. Nazwa 

Wykonawcy 

(podmiotu), 

wykazującego 

posiadanie 

doświadczenia 

Nazwa i adres 

Zamawiającego na 

rzecz którego 

realizowano 

zamówienie 

Informacja o zadaniu 

(nazwa, rodzaj i zakres robót, wartość 

robót brutto) 

Okres realizacji 

początek dzień/ 

miesiąc/ rok 

koniec dzień/ 

miesiąc/ rok 

1 

 

  

 

 

Nazwa zadania: ………………………… 

 

Rodzaj i zakres robót 

……………………………… 

 

Wartość robót brutto: 

……………………………. 

 

  

…      
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…………….……., dnia ………….……. r.  
(miejscowość) 

 

 

        …………………………………… 
       (podpis  i pieczęć  Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 
Załączniki: 

1) Dowody dotyczące robót, określające, czy roboty te zostały wykonane zgodnie z w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone; 

 

Uwaga: 

1. Dowodami, o których mowa powyżej są: 

1) referencje  

2) inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie  uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 

2. 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 powyżej. 

3. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował 

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące: 

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

e) czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą 
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ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ 

 

…………………………………. 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

 „WYKAZ OSÓB” 

 

Lp. Nazwisko i imię                                   Funkcja w 

realizacji 

zamówienia 

Zakres i okres 

doświadczenia 

Opis posiadanych 

kwalifikacji 

zawodowych, 

uprawnień, 

wykształcenia 

informacje 

wydaniu 

uprawnień*, (np. 

przynależność do 

izb zrzeszających 

np. IIB) 

Informacja o 

podstawie do 

dysponowania 

wskazanymi 

osobami 

 

 

     

…………………………….

* Uprawnienia do 

kierowania robotami 

budowlanymi  

 

 

1. W niniejszym załączniku należy wskazać osoby, które zostały skierowane przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego. 

2. Do niniejszego załącznika należy bezwzględnie dołączyć oświadczenie, na temat wykształcenia i kwalifikacji 

zawodowych (wykonawcy lub) kadry kierowniczej wykonawcy wg załącznika nr 6 do SIWZ. 
4. W przypadku polegania Wykonawcy na zasobach podmiotu trzeciego do niniejszego załącznika należy dołączyć 

pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie 

osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w sytuacji 

określonej w art. 22a ustawy. 

5. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące: 

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; 

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r.  

(miejscowość) 

 

        …………………………………… 

       (podpis i pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ 
 

 

…………………………………. 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

NA TEMAT WYKSZTAŁCENIA I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH WYKONAWCY 

LUB KADRY KIEROWNICZEJ WYKONAWCY 

 

 

„Termomodernizacja budynku biurowo – mieszkalnego w miejscowości Chotcza - Józefów”, 

Numer sprawy ZP.271.1.5.2020 

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu w/w zamówienia posiadają 

wymagane ustawowo wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, niezbędne do wykonania 

przedmiotu niniejszego postępowania, w tym do kierowania robotami budowlanymi.  

 

 

 

 
 

…………….……., dnia ………….……. r.  
(miejscowość) 

 

 

        …………………………………… 
       (podpis  i pieczęć  Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ  

…………………………………. 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego prowadzonego pod nazwą „Termomodernizacja budynku biurowo – 

mieszkalnego w miejscowości Chotcza - Józefów”, Numer sprawy ZP.271.1.5.2020, 

zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)  

 

1. składamy listę podmiotów, należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 

229 t.j.). 

 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1.   

2.   

3.   

…..   

 
 

…………….……., dnia ………….……. r.  
(miejscowość) 

 

 

        …………………………………… 
       (podpis  i pieczęć  Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 
2. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa  w art. 24 ust.1 pkt 

23 ustawy PZP 

 

 
 

…………….……., dnia ………….……. r.  
(miejscowość) 

 

 

        …………………………………… 
       (podpis  i pieczęć  Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2 
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ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SIWZ 

  

 

ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW PRZEZ INNE PODMIOTY * - wzór 
 

Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, określające w szczególności: 

 

1. pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp 

2. dokumenty dotyczące: 

f) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

g) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

h) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 

i) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

j) czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywaniu zamówienia – art. 22a ustawy 

Pzp. 

 

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów  

……………………………………………………………………………………………………. 
(określenie zasobu – zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna) 

do dyspozycji Wykonawcy: 

………………………………………………………… 
(nazwa Wykonawcy) 

 

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą „Termomodernizacja budynku biurowo – 

mieszkalnego w miejscowości Chotcza - Józefów”, Numer sprawy ZP.271.1.5.2020, 

 

Oświadczam, iż: 

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 

…………………………………………………………………………………………… 

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 

…………………………………………………………………………………………… 

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: 

…………………………………………………………………………………………… 

d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

…………………………………………………………………………………………… 

e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

…………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

…………….……., dnia ………….……. r.  
(miejscowość) 

 

        …………………………………… 
       (podpis  i pieczęć  Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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ROZDZIAŁ C – Wzór umowy 

 

–wzór umowy (załączniki nr 9 do SIWZ) 

 


