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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  

o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579,2018)  
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 DZIAŁ I ZAMAWIAJĄCY 
 

Gminne Centrum Kultury w Jeżowem – reprezentowane przez Dyrektora - Zbigniewa Bednarz. 

 

Województwo: Podkarpackie Powiat: niżański 

Gmina: Jeżowe Kod pocztowy: 37-430 

Miejscowość: Jeżowe Adres siedziby: Jeżowe 

Nr domu: 236/2 Nr lokalu:  - 

REGON: 831216410 NIP: 865-22-59-656 

Nr telefonu: 15 879 71 88 Nr faksu: 15 879 43 77 

Adres poczty elektronicznej gckjezowe@gmail.com 

Adres strony www. www.jezowe.eu 
 

DZIAŁ II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1579, 2018), zwanej w dalszej treści 

ustawą Pzp., o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

2. Przy realizacji niniejszego postępowania przetargowego mają zastosowanie między innymi, następujące akty 

prawne: 

4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U z 2017 r. poz. 1579, 2018; 

5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz 

konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2263); 

6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego 

w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2477); 

7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126); 

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1128); 

9. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.). 

 

 

DZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.:  

Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości 

Groble - Gmina Jeżowe. Biblioteka w Groblach - reaktywacja. 

 

Elementy składowe zadania: Część ŚWIETLICOWA 

 

Zadanie  dofinansowane ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY 2018 

 

1.Roboty murarskie, wyburzeniowe, w zakresie konstrukcji, betonowanie, zbrojenie: 

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, rozebranie ścian z płyty 

paździerzowej, wykucie 
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otworów w ścianach z cegieł, rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej, rozebranie 

posadzki z paneli, wykucie z muru ościeżnic drewnianych, wykucie z muru ościeżnic okien, rozebranie 

stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców), 

wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, rozebranie konstrukcji stalowej 

zadaszenia nad wejściem. 

Schody żelbetowe proste na płycie, belki i podciągi żelbetowe, podkłady betonowe na stropie. 

Uzupełnienie ścian i zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami, 

ścianki działowe z płytek piano 

lub gazobetonowych, ściany budynków jednokondygnacyjnych, otwory na okna w ścianach 

murowanych, otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych, montaż ścianek 

aluminiowych oszklonych. 

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych z prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi (wieniec, schody). 

Wykucie bruzd poziomych, wykucie bruzd pionowych, zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, 

wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, malowanie pędzlem farbami do gruntowania 

chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych, malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi 

konstrukcji pełnościennych, uzupełnienie ubytków między belką stalową a wykutą bruzdą, mechaniczne 

wiercenie otworów, skręcenie belek stalowych i nadproży śrubami, skręcenie słupa stalowego, belki i 

podciągi żelbetowe, podkłady betonowe na podłożu gruntowym, zbrojenie siatką pochylni dla 

niepełnosprawnych. 

2. Instalacja wod-kan: rurociągi z rur PE, montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej, 

płukanie instalacji wodociągowej, próba szczelności instalacji wodociągowej, dodatki za podejścia 

dopływowe, zawory przelotowe i zwrotne, baterie umywalkowe, baterie zmywakowe, zawory czerpane, 

dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, montaż filtrów 

osadnikowych siatkowych, wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do ciepłej wody 

użytkowej. 

Wykopy liniowe, zasypywanie wykopów liniowych, zagęszczenie nasypów, rurociągi z PCW 

kanalizacyjne, czyszczaki kanalizacyjne z PCW, dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW, 

umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym mosiężnym ustępy z płuczką ustępową, 

pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym, zlewozmywak z blachy nierdzewnej na szafce 

jednokomorowy, zlewozmywak z blachy nierdzewnej na szafce dwukomorowy. 

3. Instalacja C.O i gazowa: rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych, rurociągi stalowe, próby 

szczelności instalacji 

c.o. z rur stalowych i miedzianych, zawory przelotowe proste mosiężne, montaż filtrów osadnikowych 

siatkowych, montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych, kocioł grzewczy gazowy wiszący 

atmosferyczny z zasobnikiem stojącym, montaż rozdzielaczy HC02/15 2-obwodowych do c.o., 

wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych, montaż ciepłomierzy, montaż grzejników stalowych, 

próby instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji, montaż otulin termoizolacyjnych. 

Rurociągi stalowe spawane, dodatki na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierzy, kurki 

gazowe przelotowe, próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej, czyszczenie przez 

szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów, malowanie pędzlem farbami 

nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów. 

4. Instalacja elektryczna i oświetleniowa: zasilanie, WLZy, tablice, oświetlenie i instalacja gniazd 

wtyczkowych, pomiary instalacji elektrycznych. 

5. Kładzenie i wykładanie podłóg: Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą 

zwykła, posadzki z paneli podłogowych AC4, tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego 

wykonywane mechanicznie na stropach na podłożu betonowym, prefabrykowane płyty stropowe, 

izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu na 
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sucho, podkłady betonowe na stropie. 

6. Roboty w zakresie stolarki budowlanej: drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, drzwi aluminiowe 

dwuskrzydłowe, drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe, montaż okien rozwieranych i 

uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia, wymiana okien skrzydłowych na 

okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV, osadzenie okien w połaci dachowej – 

wykonanie konstrukcji nośnej, obsadzenie prefabrykowanych podokienników, obróbki z blachy 

ocynkowanej. 

7. Roboty budowlane wykończeniowe, elewacja i pozostałe: zeskrobanie i zmycie starej farby w 

pomieszczeniach, licowanie ścian płytkami, tynki wewnętrzne zwykłe wykonywane ręcznie na ścianach 

i słupach, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych, montaż schodołazu, 

docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z 

przygotowaniem podłoża i ręczne wykonywanie zaprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki, 

dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji – tynki gładkie, rusztowania ramowe przyścienne, 

wykonanie balustrady schodowej. 

8. Zagospodarowanie terenu: Rozebranie chodników, rozebranie nawierzchni z płyt drogowych 

betonowych, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), wykopy jamiste wykonywanie koparkami 

podsiębiernymi, warstwy odsączające z piasku, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne, warstwa dolna 

podbudowy z kruszyw łamanych, powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem 

grysów kamiennych, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, podsypka piaskowa z zagęszczeniem 

ręcznym, wykonanie podsypki ze żwiru, krawężniki betonowe wtopione. 

 

Elementy składowe zadania: Część GARAŻOWA 

Zadanie finansowane ze środków  Gminy Jeżowe 

Branża budowlana 

 

Fundamentowanie: 

- usunięcie humusu, wykopy jamiste, płyty żelbetowe, izolacje ścian. 

Betonowanie: 

- ściany betonowe proste, belki i podciągi żelbetowe 

Roboty murarskie i murowe: 

- ściany działowe, otwory na okna i drzwi 

Zbrojenie: 

- zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi 

Roboty w zakresie stolarki budowlanej: 

- drzwi, okna i bramy garażowe 

Kładzenie i wykładanie podłóg: 

- warstwy niwelująco - wyrównawcze, posadzki płytkowe, cokoliki płytkowe, izolacje 

przeciwwilgociowe i przeciwwodne, podkłady betonowe na stropie, żelbetowe płyty stropowe, 

podkłady betonowe na podłożu gruntowym 

Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i innne podobne roboty 

specjalistyczne: 

- pokrycie dachów, 

Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe: 

- licowanie ścian płytkami, tynki jednowarstwowe wewnętrzne, malowanie farbami emulsyjnymi, 

sylikatowymi i farbą epoksydową, docieplenie ścian, rusztowania ramowe przyścienne 

Instalacje centralnego ogrzewania: 

- rurociągi w instalacjach, próby szczelności instalacji, montaż zaworów grzejnikowych 

termostatycznych, grzejniki stalowe, montaż otulin termoizolacyjnych. 
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Instalacje sanitarne 

Instalacje wodociągowe: 

- rurociągi, montaż otulin termoizolacyjnych, próba szczelności instalacji wodociągowych, zawory 

przelotowe i zwrotne, baterie umywalkowe i natryskowe, zawory czerpalne,  

Instalacja kanalizacji sanitarnej: 

- wykopy liniowe, zasypywanie wykopów liniowych, zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego, 

rurociągi z PCW kanalizacyjne, umywalki, brodziki natryskowe, ustępy, pisuary, wpusty żeliwne 

podłogowe   

 

Instalacje Elektryczne 

Oświetlenie i instalacja gniazd wtyczkowych: 

- wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur, przebijanie otworów w ścianach lub stropach, 

przewody kabelkowe, łączniki, oprawy oświetleniowe, gniazda instalacyjne. 

Pomiary instalacji elektrycznych: 

- Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego, pomiar natężenia oświetlenia wnętrz. 

 

 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

45111100-9 

45262210-6 

45262300-4 

45262500-6 

45262310-7 

45421000-4 

45432100-5 

45223000-6 

45260000-7 

45450000-6 

39150000-8 

  Miejsce realizacji robót : 

Województwo: Podkarpackie 

Podregion: Powiat: Gmina: Miejscowość: 

Tarnobrzeski Niżański Jeżowe Groble 33 

 

3. Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania został opisany w dokumentacji budowlanej,                     

przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

stanowiących załącznik do SIWZ. 

 

Przedmiary robót : 

  8.1. Przebudowa budynku wraz ze zmianą użytkowania na świetlicę wiejską - Świetlica. 

  8.2. Przebudowa budynku wraz ze zmianą użytkowania na świetlicę wiejską - Garaż. 

 

4. Roboty, które błędnie nie zostały ujęte w przedmiarze, a należy je wykonać zgodnie  z 

obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, aby przedmiotowe dzieło został wykonane, 

odebrane i spełniało swoje funkcje nie zostaną zapłacone. 

5. Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne 

dokumenty przekazane przez Zamawiającego, w tym przedmiar robót jako materiał pomocniczy do 

dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania  i odbioru robót budowlanych służą 

ustaleniu ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, a wymagania wyszczególnione choćby 
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w jednym z nich są obowiązujące dla Oferenta (Wykonawcy) tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność: 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacja techniczna, 

przedmiar robót, umowa oraz SIWZ. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wszelkich niezgodności w załączonej dokumentacji 

Zamawiającemu w sposób określony w dziale VIII niniejszej SIWZ. Wprowadzenie zmian, bez 

zgody zamawiającego, zostanie uznane za zmianę przedmiotu zamówienia i będzie skutkowało 

odrzuceniem oferty. 

7. Zamawiający informuje, że oferty składane w przetargu nieograniczonym będą musiały obejmować 

całość zamówienia. W razie wątpliwości poczytuje się, iż Wykonawca podjął się wszystkich robót 

objętych projektem (art. 649 Kodeksu cywilnego). 

8. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z wymogami 

ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.). 

9. Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją projektową, 

wykonawczą, techniczną oraz należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością, właściwą 

organizacją pracy oraz z zachowaniem wymagań i obowiązujących przepisów w szczególności bhp, 

ppoż. i branżowych. 

10.  Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w każdym przypadku, gdzie                                                    

wskazano lub użyto w niniejszej SIWZ oraz załącznikach znaków towarowych, patentów,                                               

pochodzenia materiałów oraz nazw producentów czy konkretnych modeli należy rozumieć,                                                 

że dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych o porównywalnych (nie gorszych)                                                  

parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych niż te, które wskazano                                                 

w projekcie, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych.  

Ponadto zgodnie z art. 30 ust. 4 ww. ustawy, ilekroć w niniejszej SIWZ lub załącznikach                                                     

w opisie przedmiotu zamówienia wskazano określone normy, europejskie oceny techniczne,                                                                                              

aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, należy rozumieć, iż 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na 

rozwiązania równoważne w stosunku do projektu    budowlanego, projektu wykonawczego oraz 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych  jest obowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego materiały, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu 

określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca 

musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem 

certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz 

pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. 

Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, 

zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych 

materiałów. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty w postaci katalogów                                                    

elektronicznych. 

 

WYMÓG ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ 

1. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia: 

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a, wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot 

zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia 

opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umowy  
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o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 

§ 1 ustawy z dnia  26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, oświadczenie zostanie załączone do umowy.    

2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w 

trakcie realizacji zamówienia - czynności opisane  w przedmiarze robót, czynności pracownika 

fizycznego. 

3. Zamawiający ma prawo w każdym czasie do weryfikacji wszystkich osób realizujących czynności  

w ramach przedmiotu umowy pod kątem ich zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na 

podstawie umowy o pracę i/lub posiadanych szkoleń BHP. 

4. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia.  

W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do 

niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.  

*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 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. 

5. Wykonawca na każde pisemne żądanie zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od 

otrzymania pisemnego wezwania, przedkładał będzie zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych 

przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. W przypadku wątpliwości w zakresie 

potwierdzenia spełniania ww. wymogu, Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania 

poświadczonej za zgodność z oryginałem zanonimizowanej kopii umowy o pracę w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia  1997 r. o ochronie danych osobowych, dotyczących osób wykonujących wskazane w ust. 

11 czynności w zakresie realizacji zamówienia lub innych dodatkowych dokumentów lub 

wyjaśnień.  

6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy/ podwykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 

w ust. 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania oświadczeń 

i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia w/w wymogu i dokonywania ich oceny, w tym 

poświadczonej za zgodność z oryginałem zanonimizowanej kopii umowy  

o pracę dotyczących osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności w zakresie realizacji 

zamówienia lub innych dodatkowych dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień. 

Wykonawca/podwykonawca na każde pisemne wezwanie Zamawiającego obowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu żądane dokumenty, oświadczenia, wyjaśnienia – w terminie do 5 dni 

roboczych od otrzymania tego wezwania. 

7. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa powyżej lub wykazu osób 

o którym mowa powyżej przez Wykonawcę lub podwykonawców będzie traktowane jako 

niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz skutkować będzie 

naliczeniem kar umownych w wysokości określonej we  wzorze umowy. 

8. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1,2 powinno trwać przez okres niezbędny do wykonania 

wskazanych czynności. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu 

Wykonawca/podwykonawca niezwłocznie zatrudni na to miejsce inną osobę z zastrzeżeniem ust. 9. 
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9. W przypadku konieczności zmiany pracowników zatrudnionych na podstawie umowę  

o pracę, wykonujących czynności, o których mowa w ust. 2, Wykonawca każdorazowo przekaże 

Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych, nowe oświadczenie o którym mowa w ust. 1.   

10. Wykonawca nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy  

z podwykonawcą złoży Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące bezpośrednio  

       czynności przy realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy są zatrudnione na    

       podstawie umowy o pracę.  

11. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert równoważnych. 

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

      Zamawiający nie zastosował dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy Prawo          

      zamówień publicznych. 

      Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji    

      elektronicznej. 

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

 

12.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało zrealizowane do dnia 30.11. 2018 r. - dotyczy 

wszystkich robót objętych zamówieniem t. części świetlicowej i części garażowej.  Pożądany jest 

wcześniejszy termin zakończenia robót  

 

 

DZIAŁ IV WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM UBIEGAJĄCYM SIĘ  

O ZAMÓWIENIE; OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: 

nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu  

o zamówieniu i niniejszej SIWZ. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają n.w. warunki udziału  

w postępowaniu: 

1) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej,  o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający w zakresie spełnienia tego 

warunku nie stawia szczególnych wymagań, 

 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający w zakresie spełnienia tego warunku nie 

stawia szczególnych wymagań, 

 

3)  posiadają zdolność techniczną lub zawodową: 

 

Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca oświadczy, że posiada zdolności 

techniczne i zawodowe pozwalające na prawidłową realizację zamówienia, oraz wykaże że na czas 

realizacji zamówienia będzie dysponował:  

 

- Kierownik Budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń  

 

Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane tj. Dz.U. z 2017 r. poz.1332 lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 

Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
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Budowlane( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.)oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz.U. z 

2016 r. poz. 65). 

 

Poleganie na potencjale podmiotu trzeciego 

3. 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. 

4. 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. 

5. Ze zobowiązania, o którym mowa powyżej musi bezspornie i jednoznacznie wynikać                                   

w szczególności: 

a)   zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu 

zamówienia publicznego, 

c)   zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia, 

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

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

6. 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 bada, czy nie zachodzą wobec 

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

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

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

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

8. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

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

o którym mowa w pkt 3, 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 3. 

 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 

10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółki 

cywilne). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania    w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferty wspólne muszą spełniać następujące 

wymagania: 

a) Oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów,  Osoba 

podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi 
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wynikać z pełnomocnictwa – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres 

umocowania, 

b) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie  

z jej postanowieniami, 

c) wyznaczony lider umocowany będzie do otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w 

imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów. Wszelka korespondencja oraz 

rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem,  

d) zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy   

w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego  

z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum,  

e) w odniesieniu do wymagań wynikających z art. 22 ust. 1b ustawy pzp tj. kompetencji lub 

uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów, sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolności 

technicznej lub zawodowej oraz znajdowania się w zakresie wymagań określonych w SIWZ 

oferty składane przez Wykonawców składających ofertę wspólną  zostaną ocenione pod 

kątem łącznego spełniania wymagań zamawiającego przez występujących wspólnie 

wykonawców na podstawie złożonych przez nich dokumentów wymienionych w dziale VI 

pkt 1 

f) każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną oddzielnie musi wykazać, iż nie podlega 

wykluczeniu z postępowania składając oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ 

oraz składa w imieniu własnym dokumenty wymienione  

w dziale VI pkt 2. 

g) wypełniając formularz ofertowy jak również inne dokumenty powołujące się na wykonawcę 

w miejscu np.: „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie 

pełnomocnika konsorcjum.  

11. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa  

w pkt 10. 

Działania związane z wyborem oferty 

Zamawiający przewiduje zastosowanie art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie 

z którym Zamawiający najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty na 

podstawie art. 89 ust. 1 oraz kryteriów oceny ofert opisanych w niniejszej SIWZ, a następnie wyłącznie 

w odniesieniu do Wykonawcy którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, zbada czy 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, a następnie zażąda 

przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ustawy.  

 

Etap I Ocena wstępna – której poddawania są wszyscy wykonawcy odbędzie się na podstawie 

informacji zawartych w: 

a) Oświadczeniu Wykonawcy dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu – 

Załącznik nr 2 do SIWZ, 

b) Oświadczeniu Wykonawcy dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 

3 do SIWZ 

 

Etap II Ostateczne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu 

wykluczeniu, zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie 

podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza 

spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie w/w oświadczeń. 

 

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza oraz nie podlega wykluczeniu  

i spełnia warunki udziału w postępowaniu uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający może zbadać czy nie podlega wykluczeniu 

oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną 

spośród pozostałych ofert.    
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DZIAŁ V WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA 

 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców                                             

w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności,       

o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj: Wykonawcę        

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. z 2015 r. poz. 978, 1259, 

1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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, 978, 1166, 

1259 i 1844 oraz z 2016 r.  poz.615). 

3. Wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12 do 23 oraz art. 24 ust. 5                                           

pkt 1  ustawy Pzp nastąpi  po uwzględnieniu wszystkich okoliczności, o których mowa                                  

w art. 24 ustawy Pzp. 

4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

DZIAŁ VI WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO 

WYKLUCZENIA ORAZ INNYCH WYMAGNYCH DOKUMENTÓW 

1. W celu wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, należy przedłożyć: 

1) oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 25 ust. 1 pkt 1 dotyczące spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ 

2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego      

w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi  – Załącznik nr 

4 do SIWZ 
(Dokumentu o którym mowa w pkt 1 ppkt 2) nie należy dołączać do oferty. Wykonawca którego oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem  o terminie i miejscu ich 

dostarczenia). 

 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawca w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 i ust. 5 pkt 1 pzp  

należy przedłożyć: 

1) Oświadczenie Wykonawcy zgodne art. 25 ust. 1 pkt 3 dotyczące przesłanek wykluczenia       

z postępowania – Załącznik nr 3 do SIWZ 

2) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

wykazania braku podstaw do wykluczenia  na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1ustawy Pzp, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego 

upadłości – wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 

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    

w ust. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
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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 wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert 

 
(Dokumentu o którym mowa w pkt 2 ppkt 2) nie należy dołączać do oferty. Wykonawca którego oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem    o terminie i miejscu ich dostarczenia). 

 

3. Wykonawcy składający ofertę wspólną muszą oddzielnie złożyć oświadczenie o braku podstaw 

do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ. 

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

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich 

zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach 

w oświadczeniach stanowiących  załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, 

5. Jeżeli wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom nie będącym podmiotem 

na którego zasoby się powołuje, w oświadczeniu o którym mowa w pkt 2 ppkt 1) zamieszcza 

informacje dla każdego z tych podwykonawców w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia z postępowania. 

6. Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia        

w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1. 

 

Inne wymagane dokumenty: 

 

 Formularz oferty – Załącznik nr 1 i 1 A do SIWZ, 

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do 

podpisania umowy (o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych).Pełnomocnictwo osób 

podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań 

finansowych  w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi 

bezpośrednio wynikać  z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli 

pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny 

Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji  i informacji o działalności 

gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność 

z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta 

Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. 

Pełnomocnictwo udzielone przez wykonawców wspólnie ubiegających się                                                                 

o zamówienie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

Zestawienie materiałów równoważnych – w przypadku zaproponowania materiałów 

równoważnych w ofercie oferent ma obowiązek dołączyć do oferty zestawienie materiałów 

równoważnych (jeżeli dotyczy). 

Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 

Pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zmówienia publicznego (jeżeli dotyczy). 

 

Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp załącznik nr 5 do SIWZ. 
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Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.   

 

 

DZIAŁ VII FORMA SKŁADANYCH DOKUMENTÓW 

 

1. Dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność  

 z oryginałem. 

2. Oświadczenia składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji 

polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące 

podwykonawców, składane są w oryginalne. 

3. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność  

z oryginałem. 

4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się            

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. 

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

6. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy 

lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

7. Wszelkie druki, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ są wzorami mającymi                                                                            

ułatwić Wykonawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków                                                   

oświadczeń i wykazów pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane                                                             

informacje. 

8. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana wg. formuły: spełnia /nie spełnia. 

 

 

DZIAŁ VIII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO    

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMNETÓW,    

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCAMI. 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 

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

terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. 

2.  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 

o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania. 

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt 1. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 

SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej, 

zamieszcza na tej stronie. 

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim 
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Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniona  na stronie 

internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych                                                       

w ustawie Pzp prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

Forma pisemna pod rygorem nieważności wymagana jest dla: czynności złożenia oferty, 

czynności zmiany oferty, powiadomienia zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę 

oferty. 

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

8. Zamawiający dopuszcza wszelkie niżej wymienione formy porozumiewania się                                                     

z Wykonawcami: 

 a) środki komunikacji elektronicznej: poczta elektroniczna i fax (forma preferowana) 

 pocztą e-mail na adres: gckjezowe@gmail.com 

 b) operator pocztowy lub kurier, 

 c) osobiste doręczenie. 

  

 Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może 

 ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków 

 przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem lub 

drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

9. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:  Zbigniew Bednarz - Dyrektor GCK 

 

10. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi 

na kierowane do Zamawiającego pytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 

postępowania. 

11.  Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również 

pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące 

przy składaniu ofert. 

 

 

DZIAŁ IX WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł.) 

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 12.07.2018 r. do godz. 10:00  

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nadsański Bank 

Spółdzielczy w Stalowej Woli O/ Jeżowe Nr konta: 58 9430 1029 3000 1355 2000 0001 

 

 Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie uznana data i godzina wpływu 

 środków na rachunek zamawiającego lub w jednej z poniżej podanych form: Art 45.1.6  

Wadium może być wniesione w:  

 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

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

(Dz. U. 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 

4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym 
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5.  Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 

6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 

7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 

9.  Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym 

przez Zamawiającego. 

10.  Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi  

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

11.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, 

nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw  lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co powodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

12.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy. 

 

DZIAŁ X TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

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

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

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

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

 

DZIAŁ XI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 

1. Wymagana postać oferty: 

a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę 

b) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ 

c) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

d) Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona 

przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ 

e) Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie, długopisem lub 

niezmywalnym atramentem. 

f) Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno 

ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę 

(osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co 
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najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią 

imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane. Wszelkie poprawki lub 

zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę 

i opatrzone datami ich dokonania. 

g) Wykonawca zamieszcza ofertę w trwale zamkniętym, nienaruszalnym opakowaniu 

opisanym w następujący sposób 

 

  Oferta na: „Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na 

świetlicę wiejską  w miejscowości Groble. - Biblioteka w Groblach - reaktywacja 

 

       NIE OTWIERAĆ przed: 12.07.2018 godz. 10.00 

Oraz z nazwą i dokładanym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy 

(dopuszcza się złożenie pieczęci). 

h) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę 

wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego 

terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 6) oraz 

dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

i) Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) co do których Wykonawca zastrzegł, nie 

później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być 

oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

i załączone jako odrębna część. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 

mowa w art. 86 ust. 4 ustawy p.z.p.  

 

XII MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Oferty należy złożyć w budynku Gminne Centrum Kultury , 37-430 Jeżowe 236, I piętro 

 Sekretariat do dnia 12.07.2018 r. do godz. 10:00.  

2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie 

zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania. 

3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.07.2018 r.   o godz. 10.10 w budynku Gminne 

Centrum Kultury , 37-430 Jeżowe 236, I piętro  w Sala konferencyjna 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczy 

na sfinansowanie zamówienia. 

6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert, zgodnie z zapisami art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający  

zamieści na swojej stronie internetowej: www.jezowe.biuletyn.net informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  

w ofertach. 
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DZIAŁ XIII OPIS SPOSOBU OBLICZANIA OCENY 

1. Umowa będzie zawarta na całość robót. 

2. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632. 

Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może 

żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 

przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie 

można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą 

stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.  

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do 

zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jak również w niej nieujęte, a bez 

których nie można wykonać zamówienia. 

3. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, jako wynagrodzenie ryczałtowe, pozostaje niezmienne 

przez cały okres realizacji przedmiotu umowy i obejmuje wszystkie koszty związane z jego 

wykonaniem i odbiorem, a w szczególności: 

a) roboty określone dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlanych, przepisami obowiązującymi w tym zakresie oraz warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,  

b) roboty i prace projektowe nie objęte powyższą dokumentacją, a konieczne do wykonania 

przedmiotu umowy z uwagi na zastosowane przez Wykonawcę technologie, normy i przepisy 

techniczne, 

c) koszty robót przygotowawczych (usunięcie kolidującego uzbrojenia terenu, 

zagospodarowania placu budowy i utrzymania zaplecza budowy), 

d) koszty wszystkich niezbędnych pomiarów i badań, 

e) koszty związane z bieżącym utrzymaniem w czystości dróg dojazdowych i chodników,  

f) koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, w tym kierownika budowy i kierowników 

robót, 

g) koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 

h) koszty ubezpieczenia i zabezpieczeń majątkowych budowy, 

i) koszty zużycia energii elektrycznej, wody i gazu - jeżeli dotyczy 

j) należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami (zastosowanie przez 

Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z obowiązującymi 

przepisami stanowi błąd w obliczeniu ceny skutkujący odrzuceniem oferty), 

k) wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić 

w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy, przepisami 

technicznymi i prawnymi oraz sztuką budowlaną (zabezpieczenie bhp, p.poż. itp.).  

4. Skutki finansowe braku należytej staranności Wykonawcy składającego ofertę względem błędów 

w dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę zamówienia w przypadku nie poinformowania 

o nich Zamawiającego na etapie do terminu składania ofert. W związku z powyższym wymagane jest 

od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.  

5. Nie jest wymagane załączenie do oferty kosztorysu ofertowego. Wykonawca                                                

w formularzu ofertowym jest zobowiązany przedstawić wartość całkowitą oferty. Kosztorys 

ofertowy (uproszczony lub szczegółowy) zostanie złożony przed zawarciem umowy przez 

Wykonawcę, który złożył ofertę najkorzystniejszą.  
 

6. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Uwaga! Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, 

że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 

1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie 

W cenie ofertowej przedkładanej przez wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne 

należności płatne przez wykonawcę, według stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania. 
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7. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie wydatki oraz ryzyko związane z koniecznością zrealizowania 

przedmiotu zamówienia. 

8. Zaproponowana cena ofertowa stanowi wynagrodzenie wykonawcy. Ustalona w umowie wysokość 

wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych 

świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Za ustalenie ilości robót oraz 

za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada 

wyłącznie Wykonawca. 

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

10. Przy porównywaniu ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT), z uwzględnieniem 

zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku (grosze). 

11. Wszelkie ceny, podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez Wykonawcę, muszą 

być wyrażone w złotych polskich- PLN. 

12. Wszelkie przyszłe rozliczenia dokonywane będą w złotych polskich. 

 

DZIAŁ XIV OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ 

PRZY WYBORZE OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT 

 

1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

 

CENA – 60%  

GWARANCJA – 40%  

 

1) Punkty przyznawane za podane w pkt 1 kryteria będą liczone według następującego wzoru:  

Cena (koszt)  

Liczba punktów = (najniższa cena spośród wszystkich ofert/ cena podana w ofercie) * 100 * 

60% 

Gwarancja  

Liczba punktów  = (ilość lat gwarancji badanej oferty/najwyższa ilość lat gwarancji 

zaproponowana spośród wszystkich ofert) * 100 * 40% 

Uwaga! Okres gwarancji należy podać w pełnych latach – nie krócej niż 3 lata i nie 

dłużej niż 5 lat. 

2. Kryteria oceny ofert – stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową 

zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków 

przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium. 

3. Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów 

w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 

sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona 

Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy 

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.  

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 

negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 10, dokonywanie jakiejkolwiek 

zmiany w jej treści. 
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6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do 

uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 

aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

7. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający 

wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez 

siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 

wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

8. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.Wykonawca nie jest 

obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące 

tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. 

poz. 352). 

9. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym chyba że mimo ich złożenia 

oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

10. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

11. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełniając warunki określone w SIWZ 

otrzyma największą liczbę punktów. 

12. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89  ustawy Pzp. 

13. Zamawiający  unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 

ustawy Pzp. 

14.  Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 

stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub 

wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym 

złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie opisanym     

w art. 90 ust 1 ustawy pzp. 

15. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 

16. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 

do przedmiotu zamówienia. 

17. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać  wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do 
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uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. 

18. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień                                                        

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. 

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających                

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub 

dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych 

baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 

oraz z 2016 r. poz. 352). 

 

DZIAŁ XV UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej 

kryteria oceny ofert. 

2. Zamawiający poinformuje 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, 

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 spełnienia wymagań 

dotyczących wydajności lub funkcjonalności  

4) Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów 

5) Nie ustanowieniu dynamicznego systemu zakupów 

6) unieważnieniu postępowania 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

1. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 2 ppkt 1) i 4), na stronie internetowej 

zamawiającego. 

2. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, może zostać zawarta w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie 

to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało 

przesłane w inny sposób. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę z sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu 

o którym mowa w ust. 4 jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

1) została złożona tylko jedna oferta, 

2) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 

180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie 

kończące postępowanie odwoławcze. 

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

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 

ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których 

mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

5. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. 

konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy 

i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
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6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi: 

1) zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ i wzorem umowy, 

2) wypełniony i podpisany kosztorys, tzw. kosztorys ofertowy. 

 

DZIAŁ XVI WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w wysokości 10% ceny ofertowej brutto. 

2. 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. 

Uwaga w gwarancji winny znaleźć się zapisy: „Gwarancja jest bezwarunkowa  

i nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie wypłaty przez Zamawiającego. Gwarancja 

wykonania jest wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przez gwarancję 

bezwarunkową rozumie się gwarancję płatną wyłącznie na podstawie pierwszego żądania 

Zamawiającego bez obowiązku przedstawiania jakichkolwiek innych dokumentów 

potwierdzających zajście zabezpieczonego rezultatu. Wszelkie spory dotyczące gwarancji 

podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z Prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają 

kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.” 

Za zgodą zamawiającego zabezpieczanie może być wnoszone również: w wekslach  

z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 

przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa 

lub jednostkę samorządu terytorialnego, przez ustanowienie zastawu rejestrowego na 

zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

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

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 

w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

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

jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest 

dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

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

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 % wysokości 

zabezpieczenia. Kwota, o której mowa w art. 151 ust. 2 ustawy Pzp, jest zwracana nie 

później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

DZIAŁ XVII ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
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1. Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej 

SIWZ. 

2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru umowy będą rozpatrywane jak dla całej 

SIWZ zgodnie z art. 38 ustawy Pzp. 

3. Dopuszczalne zmiany treści umowy – Zamawiający przewiduje możliwość dokonania 

zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy. Dopuszczalne zmiany treści zawartej umowy oraz 

warunki dokonania takich zmian zostały określone we  wzorze umowy – Załącznik nr 6 

do SIWZ.  
4. Wszelkie zmiany umowy zostaną dokonane w Aneksach w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

5. Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak 

i Zamawiający. 

 

 

DZIAŁ XVIII PODWYKONAWCY 

 

1.  Informacje dotyczące podwykonawców: 

1) Dopuszcza się możliwość wykonania prac objętych przetargiem z udziałem 

podwykonawców, równocześnie Zamawiający nie określa kluczowych części zamówienia, 

które Wykonawca zobowiązany jest wykonać osobiście. 

2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. W przypadku 

braku określenia części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom 

Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca całość zamówienia wykona samodzielnie. 

3) W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane 

w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, 

aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał 

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu 

z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia 

zamawiającego   o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 

trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych lub usług. 

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

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest  obowiązany wykazać 

zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania     o udzielenie zamówienia. 

e) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty                                                  

budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie 

zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub 

oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 

podwykonawcy- dotyczy też dalszego podwykonawcy.  

6) Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować    

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy - dotyczy też dalszego 

podwykonawcy.  

7) Zawarcie umowy przez Wykonawcę na wykonanie robót wskazanych w SIWZ za pomocą 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nastąpić może tylko i wyłącznie na zasadach    

i warunkach określonych w art. 143 b ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z art. 
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6471 Kodeksu cywilnego z zachowaniem zasad określonych we wzorze umowy 

stanowiącej – załącznik do SIWZ. 

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

których nie spełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń 

lub sprzeciwu: 

1) zapisy umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie mogą być sprzeczne    

z zapisami umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, przepisami ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego,  

2) umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi zawierać postanowienia 

określone w § 8 wzoru umowy oraz musi być zgodna z postanowieniami § 8 wzoru 

umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ, a ponadto powinna zawierać 

w szczególności: 

- określenie stron umowy oraz wskazanie osoby do kontaktu po stronie podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy,  

- wymóg uczestniczenia przedstawiciela podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy       

w radach budowy jeżeli temat narady dotyczy zakresu wykonywanego przez 

podwykonawcę, 

- wymóg uczestniczenia przedstawiciela/li podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy   

w odbiorach robót  jeżeli odbiór dotyczy zakresu wykonywanego przez 

podwykonawcę/dalszego podwykonawcę, 

- zakres robót wynikających z umowy o podwykonawstwo, który musi wynikać z zakresu 

robót wynikających z umowy między zamawiającym a wykonawcą, 

- sposób wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo, który musi być zgodny 

z dokumentacjami technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót, 

- informację o wysokości wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcy lub 

dalszych podwykonawców, które nie może być wyższe od wartości tego samego zakresu 

robót określonej w kosztorysie ofertowym przedstawionym przez Wykonawcę przed 

zawarciem umowy, stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym  

a Wykonawcą, 

- określenie terminu wykonania robót przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę, który nie może być dłuższy niż termin wykonania robót wynikający 

z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

- zasady i termin udzielenia gwarancji/rękojmi w umowie o podwykonawstwo, który 

musi być zgodny z zasadami wynikającymi z umowy między Zamawiającym, 

a Wykonawcą, 

- określenie terminów zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszych 

podwykonawców , które nie mogą być dłuższe niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej, 

- sposób rozliczenia robót wykonywanych przez podwykonawcę musi  umożliwiać 

rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty 

przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót 

wykonanych przez podwykonawcę, 

2) uzależniających zwrot przez Wykonawcę podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od 

zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego 

Wykonawcy. 

3) postanowienia te stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców. 
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4. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 

które  

z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi 

przedkładania Zamawiającemu: 

1) przedłożeniu Zamawiającemu nie podlegają umowy o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości umowy między Zamawiającym a Wykonawcą z wyłączeniem 

umów o wartości powyżej 50 000,00 zł. 

 

DZIAŁ XIX POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez Zamawiającego przepisów ustawy p.z.p. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 

ustawy p.z.p. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający 

jest zobowiązany na podstawie ustawy, a w szczególności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

3) odrzucenia oferty odwołującego, 

4) opisu przedmiotu zamówienia, 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

4. 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. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

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

6. 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. 

7. 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.Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 

ustawy p.z.p. 

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. 

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

11. Pozostałe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej zostały sprecyzowane w art. 182 – 198g. 

12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
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13. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego. 

14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia 

Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 

pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. 

16. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje 

roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów 

przygotowania oferty. 

17. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

18. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od 

pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

19. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

1) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

2) W sprawach nieuregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowanie 

mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny. 

3) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru oferty. 

4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 

7) Zamawiający nie zastosował dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

8) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.   

9) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  

10) Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

11) Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

 

21. Ochrona danych osobowych 

 
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 danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury , 37-430 Jeżowe 236,  

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:  

Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską   

w miejscowości Groble - Gmina Jeżowe prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

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

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

stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 

„ustawa Pzp”. 

4. 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. 
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5. 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;   

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;   

7. 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;  

8. 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 .          

 

Załącznikami do mniejszego dokumentu są: 

 

1. Formularz oferty, 

2. Zakres rzeczowo-finansowy,  

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,  

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

5. Wykaz osób które będą realizować zamówienie , 

6. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej, 

7. Projekt  umowy, 

8. Dokumentacja oraz STWiORB, 

9. Przedmiary robót :  

   8.1. Przebudowa budynku wraz ze zmianą użytkowania na świetlicę   

   wiejską - Świetlica. 

   8.2. Przebudowa budynku wraz ze zmianą użytkowania na świetlicę   

   wiejską - Garaż. 

 


