
Nr. Zp.271.8.2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Przedmiot zamówienia:

„Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do 
Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68” – przetarg 

ponowny

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości  poniżej  kwot określonych  w przepisach wydanych  na podstawie  art.  11 ust.  8 
ustawy Pzp.

                                                                                                    ZATWIERDZAM
                                                                                                            Wójt Gminy
                                                                                                      /-/ Andrzej Puławski

                                                                                                      Murów, dnia 29.08.2017r
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Rozdział I. Informacje o Zamawiającym
Nazwa Zamawiającego: Gmina Murów reprezentowana przez Wójta Gminy
REGON: 531413171
NIP: 991-049-49-72
Adres 46-030 Murów ul. Dworcowa 2
Strona internetowa:www.murow.pl
Poczta elektroniczna e-mail: przetargi@murow.pl
Godziny urzędowania:

 poniedziałki od godz. 8:00 do godz.16:00
 wtorki, środy, czwartki, piątki od godz.7:15 do godz.15:15

Tel./fax.:77/ 4214034 4214032

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w 
których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

1. Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego  o  wartości  powyżej  30.000  euro  na  podstawie  art.  10  ust.  1  
w  związku  z  art.  39  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień 
publicznych ( tj: Dz.U z 2015r. poz. 2164, ze zm.).

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
 Biuletyn Zamówień Publicznych w dniu 29.08.2017r. pod numerem 578917-N-2017
 strona internetowa Zamawiającego – www. bip.murow.pl
 tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym oraz 
łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu zgodnie z dokumentacją projektową 
stanowiącą załącznik do SIWZ.

Szczegółowy opis i  zakres przedmiotu zamówienia oraz jego parametry techniczne 
przedstawione  zostały  w  dokumentacji  projektowej  oraz  Specyfikacjach  Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający umożliwi Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej, w celu uwzględnienia 
wszystkich  robót,  które mogą wystąpić  w trakcie  realizacji  zamówienia,  a  nie  są  ujęte  w 
projekcie, mających istotny wpływ na kształtowanie ceny ofert.

2. Wymagania  dotyczące  zatrudnienia  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  na 
podstawie umowy o pracę. 

1) Zgodnie  z  art.  29  ust.3a  ustawy Prawo zamówień  publicznych  zamawiający  wymaga 
zatrudnienia  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  na  podstawie  umowy  o  pracę  w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. -Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. 
poz. 1502 z późn. zm.) osoby, które w trakcie realizacji  przedmiotowego zamówienia 
będą wykonywać czynności polegające na: 

a) roboty  ogólnobudowlane,  w  tym  m.in.:  wykopy,  fundamentowanie,  roboty  murowe, 
instalacyjne  w  zakresie  drzwi  i  okien,  roboty  związane  z  wykonaniem  konstrukcji  i 
pokrycia dachowego, roboty elewacyjne- zewnętrzne , roboty wykończeniowe,

b) roboty związane z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjne,
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c) roboty związane z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania,
d) roboty związane z instalacją elektryczną,
e) roboty związane z zagospodarowaniem terenu. 
Nie dotyczy osób,  które wykonują powyższe  czynności  w ramach prowadzonej  przez nie 
działalności gospodarczej.
Wymóg  ten  nie  dotyczy  osób  kierujących  budową,  wykonujących  usługi  geodezyjne, 
transportowe i sprzętowe. 

3. Wykonawca może wykonać do 30 listopada 2017r. roboty o wartości  300.000,00 zł brutto 
(słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100). Kwota ta może ulec zmniejszeniu po podpisaniu 
umowy o dofinansowanie.

4. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 ustawy Pzp.

5. Wspólny słownik zamówień CPV):
45.21.22.22-8 Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi;
45.26.25.00-6 Roboty murarskie i murowe
45.26.00.00-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych 
45.42.10.00- 4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45.44.00.00-3 Roboty malarskie i szklarskie
45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45.23.10.00-5  Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  rurociągów,  ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych
45.11.00.00-1 Roboty  w  zakresie  burzenia  i  rozbiórki  obiektów  budowlanych,  roboty 

ziemne
45.43.00.00-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45.45.00.00-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne
45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia:
Zakończenie  całości  robót  wraz  z  uzyskaniem  ostatecznej  decyzji  o  pozwoleniu  na 
użytkowanie obiektu w terminie do 614 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu 
1. W postępowaniu mogą wziąć udział  Wykonawcy,  którzy nie podlegają wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i pkt. 8 ustawy Pzp i 
spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniający warunki 
określone w art. 22 ust. 1b pkt 1-3 dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o     ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający  nie  stawia  szczegółowych  wymagań  w  zakresie  spełniania  tego 
warunku.

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
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3) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) doświadczenie: 
Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  posiadał  doświadczenie  w  zakresie 
zrealizowania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie w sposób należyty 
zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  i  prawidłowo  ukończył  min.  1  robotę 
budowlaną  dotyczącą  budowy,  przebudowy,  remontu  lub  rozbudowy  budynku 
zamieszkania  zbiorowego  lub  użyteczności  publicznej  (zdefiniowanym  
w  Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U.  z  2015  r.  poz.  1422  ze  zmianami)  o  wartości  tej  roboty  nie  mniejszej  niż  
2 000 000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych 00/100).
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie  zamówienia przez dwóch lub  
więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców  
łącznie.
b) osoby skierowane do realizacji zamówienia:
Wykonawca  zobowiązany  jest  wskazać,  że  dysponuje  osobami  zdolnymi  do 
wykonania zamówienia tj.

 kierownik budowy branży konstrukcyjno - budowlanej - zobowiązany jest posiadać 
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności 
konstrukcyjno  -  budowlanej  (lub  im  odpowiadające)  oraz  co  najmniej  5-letnie 
doświadczenie w  pełnieniu  samodzielnych  funkcji  w  budownictwie,  w  ramach 
którego zobowiązany jest wykazać,  że pełnił funkcję kierownika budowy lub robót 
przy co najmniej jednym zadaniu o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00zł brutto 
oraz należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

 kierownik robót branży instalacyjnej –  zobowiązany jest  posiadać  uprawnienia 
budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej 
w zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych  (lub im odpowiadające)  i  co najmniej 3-letnie 
doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie  oraz należącą 
do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

 kierownik  robót branży  elektrycznej –  zobowiązany  jest  posiadać  uprawnienia 
budowlane bez ograniczeń do kierowania w specjalności instalacyjnej w zakresie 
instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i  elektroenergetycznych  (lub  im 
odpowiadające) i  co najmniej 3- letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnych 
funkcji w budownictwie oraz należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

Zamawiający  dopuszcza  możliwość  łączenia  funkcji  spośród  wskazanych 
powyżej, pod warunkiem spełnienia przez nią wszystkich wymienionych wymagań. 

Uprawnienia o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290), rozumie się przez to  
również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio 
obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich 
Unii  Europejskiej,  Konfederacji  Szwajcarskiej  lub  państw  członkowskich  Europejskiego 
Porozumienia  o  Wolnym  Handlu  (EFTA)  -  stron  umowy  o  Europejskim  Obszarze 
Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych 
lub  określonych  działalności,  jeżeli  te  kwalifikacje  zostały  uznane  na  zasadach 
przewidzianych  w ustawie  z  dnia  22  grudnia  2015  r.  o  zasadach  uznawania  kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 
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65). Uprawnienia winny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 
dnia 11 września 2014 r.  w sprawie samodzielnych  funkcji  technicznych w budownictwie 
(Dz.  U.  z  2014r.  poz.  1278)  lub  odpowiadające  im ważne uprawnienia  budowlane,  które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie  zamówienia przez dwóch lub  
więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie.

W  przypadku  złożenia  przez  Wykonawców  dokumentów  zawierających  dane  w 
innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy wykazane kwoty wg średniego kursu danej 
waluty,  ogłaszanego  przez  Narodowy  Bank  Polski  w  dniu  przesłania  ogłoszenia  o 
zamówieniu do Biuletynu Zamówień Publicznych,  a jeżeli  w dniu przesłania ogłoszenia o 
zamówieniu  publicznym  nie  jest  ogłaszany,  to  z  pierwszego  dnia,  który  poprzedza  dzień 
ogłoszenia. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych 
finansowych. 

3. Wymagania  dotyczące  możliwości  korzystania  przez  Wykonawcę  ze  zdolności 
technicznych  lub  zawodowych  oraz  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych 
podmiotów:

1) 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 
oraz  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych  podmiotów,  niezależnie  od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (art. 22a ust. 1 Pzp),

2) Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów,  musi 
udowodnić  Zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował 
niezbędnymi  zasobami  tych  podmiotów,  składa  oryginał  pisemnego  zobowiązania 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji  niezbędnych  zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia (art 22a ust. 2 Pzp)- wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 
5 do SIWZ.   

3) Zobowiązanie winno zawierać:
- nazwę podmiotu udostępniającego
- nazwę podmiotu przyjmującego
- okres jakiego dotyczy (czas) udostępnienie
- zakres  dostępnych  Wykonawcy  zasobów  innego  podmiotu  (np.  doświadczenie, 
osoby, sprzęt)
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę (np. konsultacja, 
analiza,  szkolenia,  doradztwo,  czynny  udział  -  podwykonawstwo,  oddelegowanie 
innych osób),
- charakter  stosunku  Wykonawcy  z  podmiotem  udostępniającym  (np.  umowa 
cywilnoprawna, umowa o pracę)
- zakres udziału innego podmiotu (np. jaki zakres zamówienia, jaka część zamówienia, 
jaki rodzaj usług).

4) Zamawiający ocenia, czy udostępnione 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 13-23 i ust. 5pkt. 1 ustawy Pzp - (art.22a ust. 3 Pzp).

5) W odniesieniu do warunków dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych 
lub doświadczenia,  wykonawcy mogą polegać  na zdolnościach innych  podmiotów, 
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jeśli  podmioty  te  zrealizują  roboty  budowlane  lub  usługi,  do  realizacji  których  te 
zdolności są wymagane - (art. 22a ust.4 Pzp).

6) 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.

7) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczne 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, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

8) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp, 
odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nie 
udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy.

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.

Rozdział Va. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5:
1. O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  nie  podlegają 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24. ust. 1 ustawy Pzp.
2. Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  Zamawiający  również  wykluczy 

Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) oraz ust. 5 pkt. 8) ustawy Pzp tj.:
1) 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.);

2) 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. Zgodnie  z  art.  24  ust.  8  ustawy Pzp,  Wykonawca,  który  podlega  wykluczeniu  na 
podstawie ust.  1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust.  5 pkt.  1) i 8), może przedstawić 
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dowody na  to,  że  podjęte  przez niego środki  są  wystarczające  do wykazania  jego 
rzetelności,  w szczególności  udowodnić  naprawienie  szkody  wyrządzonej 
przestępstwem  lub  przestępstwem  skarbowym,  zadośćuczynienie  pieniężne  za 
doznaną  krzywdę  lub  naprawienie  szkody,  wyczerpujące  wyjaśnienie  stanu 
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz  podjęcie konkretnych środków 
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym  przestępstwom  lub  przestępstwom  skarbowym  lub  nieprawidłowemu 
postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 
Wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem 
sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym 
wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Rozdział VI. Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  potwierdzających 
spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw 
wykluczenia:
1. Do  oferty  każdy  Wykonawca  musi  dołączyć  aktualne  na  dzień  składania  ofert 

oświadczenie,  że  Wykonawca  spełnia  warunki  udziału  w postępowaniu  i  nie  podlega 
wykluczeniu  (zgodnie  z  załącznikiem  nr  2  do  SIWZ).  Informacje  zawarte  w 
oświadczeniu  będą  stanowić  wstępne  potwierdzenie,  że  Wykonawca  nie  podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie składane jest w 
oryginale. 

2. W  przypadku  gdy  Wykonawca  nie  zamierza  wykonywać  zamówienia  przy  udziale 
podwykonawców, należy wpisać w oświadczeniu „nie dotyczy” lub inne sformułowanie. 
Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt oświadczenia nie wypełniony Zamawiający uzna, iż 
zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi bez udziału podwykonawcy.

3. W  przypadku  powoływania  się  na  zasoby  innego  podmiotu  Wykonawca  w  celu 
wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie 
w jakim powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza o 
tym podmiocie informację w oświadczeniu o którym mowa w Rozdziale VI. pkt. 1.

4. W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez  Wykonawców 
oświadczenie  o  którym  mowa  w  Rozdziale  VI.  pkt.  1 SIWZ  składa  każdy  z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, 
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia.

5. Na żądanie  Zamawiającego  Wykonawca,  który  zamierza  powierzyć  wykonanie  części 
zamówienia podwykonawcom w celu braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 
z udziału  w postępowaniu  zamieszcza  informacje  o podwykonawcach w oświadczeniu 
o którym mowa w Rozdziale VI. 1 SIWZ.

6. Zamawiający  w przedmiotowym postępowaniu stosuje  procedurę określoną w art. 
24aa  Pzp.
W procedurze  o której  mowa powyżej  w pierwszej  kolejności  Zamawiający dokonuje 
oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 Pzp) oraz kryteriów 
oceny  ofert  opisanych  w  SIWZ,  po  czym  wyłącznie  w  odniesieniu  do  Wykonawcy, 
którego oferta  zostanie oceniona jako najkorzystniejsza  (uplasowała się  na najwyższej 
pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy tj. bada oświadczenie 
wstępne,  a następnie  żąda  złożenia  dokumentów  w  trybie  art.  26  ust.2 Pzp.  W 
postępowaniu  prowadzonym  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  art.  24aa  ma 
zastosowanie art. 26 ust. 2 Pzp.
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Zamawiający  przed  udzieleniem  zamówienia  wezwie  Wykonawcę,  którego  oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 
5     dni,  aktualnych na dzień złożenia  następujących oświadczeń lub dokumentów – 
(art. 26 ust. 2 Pzp):

7. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym 
postępowaniu dotyczących  zdolności technicznej lub zawodowej  Zamawiający żąda 
następujących dokumentów:
1) Wykaz 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 (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ) 
z     załączeniem dowodów  określających  czy te  roboty budowlane  zostały  wykonane 
należycie,  w szczególności informacji  o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie 
z przepisami  prawa budowlanego  i  prawidłowo ukończone,  przy  czym  dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 
inne dokumenty.  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.
W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  
dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.

2) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w  szczególności  odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  lub 
kierowanie  robotami  budowlanymi  (zgodnie  z  załącznikiem nr  3  do  SIWZ)  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 zasobami;
W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  
dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.

8. W  celu  potwierdzenia  braku  podstaw  do  wykluczenia  Wykonawcy  z  udziału 
w     postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji, 
w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 
ustawy,
W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  
dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
W  przypadku  powoływania  się  na  zasoby  innego  podmiotu  Wykonawca  w  celu 
wykazania  braku  istnienia  wobec  niego  podstaw  wykluczenia  oraz  spełnienia  w 
zakresie w jakim powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postepowaniu, 
załącza  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  centralnej  ewidencji  i  informacji  o 
działalności gospodarczej podmiotu trzeciego, w celu potwierdzenia braku podstaw 
do wykluczenia podmiotu trzeciego art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2) zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego potwierdzającego,  że 
Wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  wystawione  nie  wcześniej  niż  3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, 

8



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 -  składa 
się na wezwanie Zamawiającego;
W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  
dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

3) zaświadczenie  właściwej  terenowej  jednostki  organizacyjnej  Zakładu 
Ubezpieczeń  Społecznych lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  albo 
inny dokument potwierdzający,  że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne,  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące 
przed  upływem  terminu  składania  ofert,  lub  inny  dokument  potwierdzający,  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 -  składa 
się na wezwanie Zamawiającego.
W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  
dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
W  przypadku  składania  ofert  przez  spółkę  cywilną  Wykonawca  musi  złożyć  
oddzielnie zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę.

4) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,  
o  których  mowa  w  ustawie  z  dnia  12  stycznia  1991  r.  o  podatkach  
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.) – wzór stanowi załącznik  
nr 12 do SIWZ składa się na wezwanie Zamawiającego

5) Oświadczenie  o  przynależności  albo braku przynależności  do tej  samej grupy 
kapitałowej  o  której  mowa  w  art.  24  ust.1  pkt.  23  ustawy  Pzp  (zgodnie 
z  załącznikiem nr 6 do SIWZ); w przypadku przynależności  do tej  samej  grupy 
kapitałowej  Wykonawca  może  złożyć  wraz  z  oświadczeniem  dokumenty  bądź 
informacje  potwierdzające,  że  powiązania  z  innym  Wykonawcą  nie  prowadzą  do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W  terminie  3  dni  od  dnia  zamieszczenia  na  stronie  internetowej 
www.bip.murow.pl informacji z sesji otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 
ust. 5 ustawy Pzp- w sytuacji,  gdy w postępowaniu złożono przynajmniej dwie 
oferty – wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty przekazują Zamawiającemu 
oświadczenie  o  przynależności  lub  braku  przynależności  do  tej  samej  grupy 
kapitałowej,  o  której  mowa  w  art.  24  ust.  1  pkt.  23  ustawy  Pzp-  wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

9. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o  których mowa w art.  25 ust.1  ustawy Pzp lub innych  dokumentów niezbędnych  do 
przeprowadzenia postępowania , oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają 
błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie 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 postepowania.

10. Dokumenty  i  oświadczenia  składane  przez  podmioty  lub  osoby  spoza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
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1) Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium 
Rzeczypospolitej  Polskiej,  w odniesieniu do wymaganych dokumentów, stosuje się 
przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów 
dokumentów,  jakich  może  żądać  Zamawiający  od  Wykonawcy  w  postepowaniu 
o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).

2) Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada następujące dokumenty:
a) Zamiast  dokumentu  określonego  w  Rozdziale  VI.  ust.8  pkt.  1)  SIWZ  składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania,  potwierdzające,  że nie  otwarto jego likwidacji  ani nie  ogłoszono 
upadłości.  Dokumenty  powinny być  wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert.

b) Zamiast dokumentu określonego w Rozdziale VI. ust. 8 pkt. 2)-3) SIWZ składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek 
na  ubezpieczenie  społeczne  lub  zdrowotne  albo,  że  zawarł  porozumienie 
z właściwym  organem  w  sprawie  spłat  tych  należności  wraz  z  ewentualnym 
odsetkami  lub  grzywnami,  w  szczególności  uzyskał  przewidziane  prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości decyzji właściwego organu. Dokumenty powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w ppkt 
2) lit. a i lit. b 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 
organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub 
gospodarczego  właściwym  ze  względu  na  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania 
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Rozdział VII. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (zwani również 

konsorcjum) powinni spełniać warunki udziału w postepowaniu.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden 

z nich  nie  może  podlegać  wykluczeniu  z  powodu niespełniania  warunków,  o  których 
mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, z zachowaniem przepisów art. 
24 ust.  7-10 i 12 ustawy Pzp natomiast  spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
Wykonawcy wykazują zgodnie z Rozdziałem V ust. 2  pkt. 1), 2), 3) SIWZ.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 
o przynależności  lub  braku  przynależności  do  tej  samej  grupy  kapitałowej,  o  którym 
mowa w Rozdziale VI ust.8  pkt.4) SIWZ składa każdy z Wykonawców.

5. W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez  Wykonawców  są  oni 
zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których 
mowa w Rozdziale  VI pkt. 3 SIWZ składa odpowiednio Wykonawca,  który wskazuje 
spełnianie warunku, natomiast dokumenty i oświadczenia o których mowa w Rozdziale 
VI ust. 8 SIWZ składa każdy z nich.

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika 
do  reprezentowania  ich  w  niniejszym  postępowaniu  albo  do  reprezentowania  ich  w 
postępowaniu  i  zawarcia  umowy w sprawie  zamówienia  publicznego.  Zaleca  się  aby 
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Pełnomocnikiem  był  jeden  z  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 
zamówienia.  Pełnomocnictwo  składa  się  w  oryginale  lub  kopii  poświadczonej 
notarialnie.

7. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
1) łącznie przez wszystkich wykonawców ( jeden dokument),
2) oddzielnie przez każdego z nich ( tyle dokumentów ilu wykonawców),
3) wszelka  korespondencja  prowadzona  będzie  wyłącznie  z  Pełnomocnikiem 

Konsorcjum.
8. W przypadku  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  oraz 

w przypadku,  gdy  Wykonawca  wykazując  spełnianie  warunków,  o  których  mowa 
w niniejszej  SIWZ  polega  na  zasobach  innych  podmiotów  ,  kopie  dokumentów 
potwierdzających  spełnianie  tych  warunków  ,  dotyczących  odpowiednio  wspólników 
konsorcjum lub innych podmiotów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem 
przez wspólników konsorcjum (każdy w odniesieniu do dokumentów go dotyczących) lub 
przez  pełnomocnika  konsorcjum,  jeżeli  będzie  miał  do  tej  czynności  upoważnienie, 
a w odniesieniu  do  innych  podmiotów  przez  upoważnionych  przedstawicieli  tych 
podmiotów (każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów).

9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie  ,  których  oferta  zostanie 
wybrana za najkorzystniejszą ,  przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia,  są 
zobowiązani przedstawić na żądanie Zamawiającego umowę regulującą współpracę tych 
wykonawców.

10. Umowa powinna zawierać w swej treści następujące postanowienia:
1) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego,
2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem musi być 

zrealizowanie zamówienia),
3) oznaczenie  czasu  trwania  Konsorcjum  obejmującego  okres  realizacji  przedmiotu 

zamówienia, w tym okres zgłaszania wad,
4) podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców należących do Konsorcjum,
5) określenie lidera Konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówieni),
6) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek 

z jego  członków  do  czasu  wykonania  zamówienia,  odpowiedzialność  za  realizację 
zamówienia,  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  zamówienia  oraz  za 
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

7) zapis  mówiący,  że  Wykonawcy  występujący  wspólnie  ponoszą  solidarną 
odpowiedzialność  za  realizację  zamówienia,  za  niewykonanie  lub  nienależyte 
wykonanie  zamówienia  oraz  za  wniesienie  zabezpieczenia  należytego  wykonania 
umowy,

8) w  przypadku  powierzenia  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom 
porozumienie powinno określać zasady odpowiedzialności członków konsorcjum za 
rozliczenie z podwykonawcami.

11. Wszyscy  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

12. Wspólnicy spółki  cywilnej są  traktowani  jak Wykonawcy składający ofertę  wspólną. 
Spółka  cywilna  ubiegająca  się  o  zamówienie  musi  wyznaczyć  pełnomocnika  do  jej 
reprezentowania w postępowaniu lub w postępowaniu i do zawarcia umowy.
 Żądane przez Zamawiającego oświadczenia podpisuje ten sam pełnomocnik.
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W  przypadku  gdy  spółka  cywilna  nie  ustanowi  pełnomocnika,  ofertę  i  oświadczenia 
podpisują wszyscy wspólnicy spółki cywilnej. 

13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie 
dokumentów  dotyczącego  każdego  z  tych  Wykonawców  winne  być  poświadczone  za 
zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę,  którego dokument dotyczy,  chyba,  że 
Wykonawca ten ustanowił do tych czynności pełnomocnika. 

Rozdział VIII. Podwykonawcy
1. Wykonawca może przedmiot zamówienia wykonać przy udziale podwykonawców.
2. Wykonawca  jest  zobowiązany  wskazać  w  oświadczeniu   części  zamówienia,  których 
wykonanie  zamierza  powierzyć  podwykonawcom  i  podania  przez  Wykonawcę  firm 
podwykonawców.  Wskazanie  niniejszego nastąpi  w formularzu  oferty-  załącznik  nr  2  do 
SIWZ 
3. Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 ust.1 Pzp, w celu wykazania 
spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  o  których  mowa  w  art.  22  ust.  1  Pzp, 
Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  iż  proponowany  inny 
podwykonawca  lub  Wykonawca  samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia.
5. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać zapisy określające:

 Zakres robót powierzonych podwykonawcy do wykonania,
 Kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
 Dopuszczalne  zmiany  umowy  z  podwykonawcą,  przy  czym  zmiany  te  nie  mogą 

wykraczać poza zakres zmian przewidzianych przez Zamawiającego w SIWZ,
 Termin wykonania umowy o roboty budowlane,
 wynagrodzenie  za  wykonanie  robót  budowlanych  powierzanych  do  wykonania 

Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  przy  czym  wysokość  tego 
wynagrodzenia  nie  może  przewyższyć  kwoty,  jaką  Wykonawca  określił 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym za realizację tego zakresu zamówienia.

 Warunki odbioru robót wykonanych przez podwykonawcę, przy czym Zamawiający 
zastrzega  sobie  prawo  uczestnictwa  w  odbiorach  robót  wykonanych  przez 
podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców.  Szczegółowe  zapisy  dotyczące 
podwykonawców określone są we wzorze umowy – załącznik nr 7 do SIWZ.

6. 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 rozdziale VI pkt. 1 niniejszej specyfikacji lub 
oświadczenia  lub  dokumenty  potwierdzające  brak  podstaw  wykluczenia  wobec  tego 
podwykonawcy.
7. 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 to również dalszych 
podwykonawców.
8. Zamawiający informuje, iż nie wskazuje kluczowych części zamówienia, których dotyczy 
obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę.
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Rozdział  IX.  Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego 
z Wykonawcami  oraz  przekazywania oświadczeń i  dokumentów,  a  także 
wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Zamawiający  i  Wykonawcy  stosują  pisemny  sposób  przekazywania  dokumentów  za 
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.  – 
Prawo pocztowe  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2016 r.  poz.  1113 ze  zmianami),  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 (tekst 
jednolity  Dz.  U.  z  2016 r.  poz.  1030  ze  zmianami)  z  wyłączeniem  oferty  wraz  z 
załącznikami, które mogą zostać złożone wyłącznie w formie pisemnej  ( oryginał)
2. Pisma  będą przesyłane  lub  składane  na  adres:  Urząd Gminy Murów, ul.  Dworcowa 2, 
46 - 030 Murów,
3. Zawiadomienia,  oświadczenia,  wnioski  przekazywane  przez  Wykonawcę  drogą 
elektroniczną  winny być  kierowane  na  adres:  przetargi@murow.pl,  lub  faksem na  numer 
(77) 4214032.
4. Zamawiający dopuszcza przekazywanie drogą elektroniczną:
- pytań
- wezwań o wyjaśnienie lub uzupełnienie dokumentów do Wykonawców;
- informacji o wyniku postępowania;
- pisma informującego o przedłużeniu lub nie przedłużeniu terminu związania ofertą.
5. Postępowanie  odbywa  się  w  języku  polskim,  w  związku  z  czym  wszelkie  pisma, 
dokumenty,  oświadczenia  składane  w  trakcie  postępowania  między  Zamawiającym  a 
Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku 
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Jeżeli  Zamawiający  lub  Wykonawca  przekazują  korespondencję  za  pomocą  faksu  lub 
elektronicznie  –  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  niezwłocznie  potwierdza  fakt  ich 
otrzymania, a następnie niezwłocznie potwierdzają pisemnie. Za datę powzięcia wiadomości 
uważa  się  dzień,  w  którym  strony  postępowania  otrzymały  informację  za  pomocą 
prawidłowego  nadania  faksu  lub  poczty  elektronicznej  na  numer  faksu  i  adres  e-mail 
wskazane przez Zamawiającego i Wykonawcę.
7. W przypadku przekazywania informacji faksem potwierdzeniem otrzymania wiadomości 
zarówno  przez  Wykonawcę  jak  i  Zamawiającego  jest  raport  faksu,  z  którego  nadano 
wiadomość,  potwierdzający  prawidłową  transmisję  danych.  Potwierdzeniem  otrzymania 
wiadomości elektronicznej zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego jest niezwłoczne 
potwierdzenie faktu jej otrzymania na żądanie każdej ze stron.
8. W  przypadku  braku  potwierdzenia  otrzymania  wiadomości  przez  Wykonawcę, 
Zamawiający  domniema,  że  pismo wysłane  przez  Zamawiającego  na  numer  faksu lub  e- 
maila podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie 
się Wykonawcy z treścią pisma.
9. Składanie uzupełnień do oferty w trybie art. 26 ust. 3 i ust 3a ustawy Pzp,
Zamawiający  będzie  wzywał  do  złożenia,  uzupełnień,  poprawienia  oświadczeń  lub 
dokumentów lub pełnomocnictw w trybie art. 26 ust. 3 i art. 26 ust. 3a ustawy Pzp pisemnie,  
faksem  lub  drogą  elektroniczną.  Wykonawcy  mają  obowiązek  złożenia  dokumentów 
i oświadczeń oraz pełnomocnictw w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w formie 
pisemnej zastrzeżonej do złożenia oferty wraz z załącznikami do oferty, w tym oświadczenia 
oraz pełnomocnictwa.
10. Składanie wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 3, 87 ust. 1ustawy Pzp oraz 90 ust. 1 ustawy 
Pzp.
Zamawiający będzie wzywał do złożenia wyjaśnień z trybie art. 26 ust. 3 Pzp, art. 87 ust. 1 
ustawy Pzp lub art. 90 ust. 1 ustawy Pzp faksem lub drogą elektroniczną. Wykonawcy mogą 
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składać  wyjaśnienia  faksem  lub  drogą  elektroniczną.  Wyjaśnienia  w  każdym  przypadku 
muszą  zostać  podpisane  przez  osobę  upoważnioną  do  reprezentowania  Wykonawcy. 
Wyjaśnienia  przesłane  drogą  elektroniczną  muszą  zostać  przesłane  w  formie  skanu;  nie 
można przesłać wyjaśnień w formie zwykłej wiadomości bez podpisu lub załącznika Word 
bez podpisu. 
Wyjaśnienia  przekazywane  faksem  lub  drogą  elektroniczną  nie  muszą  być  dostarczone 
w formie oryginału.
11. SIWZ została opublikowana na stronie  www.bip.murow.pl oraz można ją także odebrać 
w siedzibie Zamawiającego pokój nr 19, w godzinach urzędowania Zamawiającego.
12. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważniony został: Rafał Leja tel.: (77) 4214034 
wew. 118
13.Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji 
istotnych  warunków  zamówienia.  Zamawiający  jest  obowiązany  udzielić   wyjaśnień 
niezwłocznie jednak nie później niż:

1) 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 specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął  po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1), lub 
dotyczy  udzielonych  wyjaśnień,  Zamawiający  może  udzielić  wyjaśnień  albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3) przedłużenie  terminu  składania  ofert  nie  wpływa  na  bieg  terminu  składaniu 
wniosku o którym mowa w ust. 1).

4) treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  Zamawiający  przekazuje  Wykonawcom, 
którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia,  bez ujawnienia 
źródła zapytania,  a jeżeli  specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej 
zamieszcza na tej stronie.

14. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) w  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  przed  upływem  terminu 

składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia, w tym zmiany 

terminów,  przekazane  zostaną  wszystkim  Wykonawcom,  którym  przekazano 
specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  oraz  zamieszczone  zostaną  na 
stronie internetowej www.bip.murow.pl.

3) wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym terminów, jak 
również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 
Wszelkie  prawa  i  zobowiązania  Wykonawcy  odnośnie  wcześniej  ustalonych 
terminów będą podlegały nowemu terminowi.

4) jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny 
na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.

5) jeżeli  wprowadzona modyfikacja  treści  specyfikacji  prowadzi  do zmiany treści 
ogłoszenia  Zamawiający  zamieści  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych 
„ogłoszenie  o  zmianie  ogłoszenia  zamieszczonego  w  Biuletynie  Zamówień  
Publicznych„ przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny 
na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone 
w art. 12a ust. 1 lub 2 Pzp.
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6) niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia  
o zmianie  ogłoszenia  zamieszczonego  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych” 
Zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie 
internetowej www.bip.murow.pl. 

Rozdział X. Wymagania dotyczące wadium.
a.i.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
      Ustala się wadium w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy).
a.i.2. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert, określonego w Rozdziale 

XIII niniejszej  SIWZ tj.  do dnia 19.09.2017 r.  godz. 10:00, przy czym za termin 
wniesienia  wadium  w  formie  pieniężnej  za  pomocą  przelewu  bankowego 
Zamawiający  będzie  uważał  za  skuteczne  tylko  wówczas,  gdy  bank prowadzący 
rachunek  Zamawiającego  potwierdzi,  że  otrzymał  taki  przelew  przed  upływem 
terminu składania ofert.

a.i.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu,
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy  z  dnia  9  listopada  2000  r.  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju 
Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ze zmianami).

Wadium  wnoszone  w  pieniądzu  wpłaca  się  PRZELEWEM  na  rachunek  bankowy 
Zamawiającego Bank Spółdzielczy Łubniany Nr 21 8897 0004 2001 0006 0163 0003 z 
dopiskiem „Wadium – Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do  
Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68”
Do  oferty  należy  dołączyć  kopię  polecenia  przelewu  lub  kserokopię  potwierdzoną  za 
zgodność z oryginałem - przez osoby odpowiednio upoważnione do reprezentowania.
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji winno być złożone w oryginale.
Oryginał dokumentu należy złożyć w oddzielnej  kopercie załączonej  do oferty a jego 
kopia w ofercie.
Oferta  nie  zabezpieczona  wadium  w  jednej  lub  kilku  z  podanych  wyżej  form  zostanie 
wykluczona bez rozpatrywania.
4. Wadium  składane  w  formie  gwarancji  i/lub  poręczenia,  gwarancja  i/lub  poręczenie 

powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać, między 
innymi następujące elementy: 

1) nazwę  dającego  zlecenie  (Wykonawcy),  beneficjenta  gwarancji  i/lub  poręczenia 
(Zamawiającego), gwaranta i/lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 
udzielających gwarancji i/lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib.

2) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania
3) precyzyjne  określenie  wierzytelności,  która  ma  być  zabezpieczona  gwarancją  i/lub 

poręczeniem,
4) kwotę gwarancji i/lub poręczenia,
5) termin ważności gwarancji i/lub poręczenia 
6) zobowiązanie  gwaranta  i/lub  poręczyciela  do:  nieodwołalnego  i  bezwarunkowego 

zapłacenia  kwoty  gwarancji  i/lub  poręczenia  na  pierwsze  pisemne  żądanie 
Zamawiającego zawierającego oświadczenie, iż:
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- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów 
lub pełnomocnictw 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,  co  spowodowało  brak  możliwości  wybrania  oferty 
złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
- Wykonawca,  którego  ofertę  wybrano  odmówił  podpisania  umowy na  warunkach 
określonych w ofercie,
- Wykonawca,  którego  ofertę  wybrano  nie  wniósł  zabezpieczenia  należytego 
wykonania umowy, 
- zawarcie  umowy  z  Wykonawcą,  którego  ofertę  wybrano,  stało  się  niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

5. Zamawiający  zwróci  niezwłocznie  wadium  wszystkim  Wykonawcom  po  wyborze 
najkorzystniejszej  oferty  lub  unieważnieniu  postępowania,  z  wyjątkiem  Wykonawcy, 
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawcy,  którego  oferta  zostanie  wybrana  jako  najkorzystniejsza  Zamawiający 
zwróci  wadium  niezwłocznie  po  zawarciu  umowy  oraz  wniesieniu  zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy.

6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wraz z odsetkami na wniosek Wykonawcy, 
który wycofał ofertę przed terminem składania ofert.

7. Nie  wniesienie  wadium  w  terminie  lub  w  sposób  określony  w  SIWZ  spowoduje 
wykluczenie Wykonawcy, a oferta jego podlegać będzie odrzuceniu.

8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wadium 
(w  każdej  z  dopuszczalnych  form)  może  być  wniesione  przez  jednego,  kilku  lub 
wszystkich  Wykonawców,  pod  warunkiem,  iż  łączna  wysokość  wniesionego  wadium 
odpowiadać  będzie  wymaganej  kwocie.  W takim przypadku  składając  wadium należy 
wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone.

9. Wykonawca zabezpiecza ofertę wymaganą kwotą wadium na okres 30 dni licząc od daty 
upływu terminu składania ofert.

Rozdział XI. Termin związania ofertą
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia 
składania ofert włącznie (od ostatecznego 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 niż 60 dni. 

3. Przedłużenie  terminu  związania  ofertą  jest  dopuszczalne  tylko  z  jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego  wadium  na  przedłużony  okres  związania  ofertą.  Jeżeli  przedłużenie  terminu 
związania  ofertą  dokonywane  jest  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, nie powoduje utraty 
wadium (jeżeli było wymagane).

Rozdział XII. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Opakowanie i adresowanie oferty:
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Ofertę  należy  umieścić  w  zamkniętym,  nieprzezroczystym  opakowaniu  (np.  koperta) 
zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:
Gmina Murów
ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów

OFERTA NA:
„Budowa sali  gimnastycznej  z  zapleczem  socjalnym i  łącznikiem  do  Publicznego 
Gimnazjum  w  Zagwiździu  przy  ul.  Lipowej  68”  -  nie  otwierać  przed  terminem 
otwarcia ofert tj.: 19.09.2017r. godz. 10:15

2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
1) Osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie 

prawnym  zgodnie  z  danymi  ujawnionymi  w  KRS,  rejestrze  przedsiębiorców  albo 
ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika.

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie tj. konsorcjum 
i spółki  cywilnej,  na  podstawie  art.  23  ust.  2  Pzp  ustanowienie  pełnomocnika  do 
reprezentowania  w  postepowaniu  lub  w  postępowaniu  i  do  zawarcia  umowy  jest 
obowiązkowe.  Żądane  przez  Zamawiającego  oświadczenie  podpisuje  ten  sam 
Pełnomocnik. 

3) W przypadku gdy spółka cywilna nie ustanowi Pełnomocnika, ofertę i oświadczenia 
podpisują wszyscy wspólnicy spółki cywilnej.

3. Tajemnica  przedsiębiorstwa  -  jeżeli  według  Wykonawcy  oferta  będzie  zawierała 
informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. 
nr 153, poz.1503, ze zmianami), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – 
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie  dokumenty na końcu 
oferty (ostatnie strony w ofercie). Zamawiający uzna iż Wykonawca wykazał/udowodnił, 
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności,  gdy:- 
wykaże  /oświadczy,  że  informacje  te  nie  zostały  nigdzie  upublicznione,-wykaże,  że 
stanowią  one  wartość  techniczną  lub/i  technologiczną  lub/i  organizacyjną 
przedsiębiorstwa lub/i  inne informacje posiadają  wartość gospodarczą,  -  wykaże,  jakie 
podjął  działania  w celu  zachowania  ich  poufności.  Sam  fakt  włożenia  do  koperty  i 
oznakowania  „tajemnica przedsiębiorstwa” nie wyczerpuje znamion wykazania działania 
zachowania ich poufności. W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie 
będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym Wykonawcom 
razem z protokołem postepowania.

4. Zastrzeżenie  informacji,  danych,  dokumentów  lub  oświadczeń  nie  stanowiących 
tajemnicy  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  nieuczciwej  konkurencji 
spowoduje ich odtajnienie.

5. 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 rozdziale  XII oraz 
dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „ WYCOFANIE”.
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6. Ofertę  złożoną  po  terminie  składania  ofert  Zamawiający  zwróci  niezwłocznie 
Wykonawcy oraz zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.

7. Informacje pozostałe:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
2) Wykonawca  może  złożyć  tylko  jedną  ofertę  przygotowaną  według  wymagań 

określonych w niniejszej SIWZ,
3) Oferta musi być sporządzona:

a) w języku polskim,
b) w formie pisemnej

4) podpis osoby uprawnionej musi być naniesiony w sposób umożliwiający identyfikację 
podpisu, tzn. czytelnie imię i nazwisko bądź imienną pieczątkę oraz podpis lub parafę.

5) poprawki w ofercie muszą być wniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
podpisującej ofertę. Parafka (podpis) musi być naniesiony w sposób umożliwiający 
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby składającej parafkę),

6) każda ze stron kserokopii dokumentów w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego 
ma być potwierdzona „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” wraz z datą i czytelnymi 
podpisami osób upoważnionych do podpisywania oferty lub przez osobę posiadającą 
umocowanie prawnego czego dowód winien znaleźć się w ofercie.

7) W przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentacji Wykonawcy 
na  podstawie  załączonych  dokumentów,  do  oferty  należy  dołączyć  stosowne 
pełnomocnictwo.

8. Zaleca się aby:
1) Każda  zapisana  strona  oferty  (wraz  z  załącznikami  do  oferty)  była  parafowana 

i oznaczona kolejnymi numerami,
2) Kartki  oferty  były  spięte  (z  zastrzeżeniem,  że  część  stanowiącą  tajemnicę 

przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty).

9. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składającego ofertę:
1) Wypełniony i podpisany formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ;
2) aktualne  na dzień  składania  ofert  oświadczenie  składane na  podstawie  art.  25a 

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące 
nie  podleganiu  wykluczeniu  z  postępowania  oraz spełnienia  warunków udziału 
w postępowaniu - (załącznik nr 2 do SIWZ) - w formie oryginału;

3) dowód wniesienia wadium (z wyłączeniem formy przelewu);
4) pełnomocnictwo  -  w  przypadku,  gdy  Wykonawcę  reprezentuje  Pełnomocnik, 

posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące Wykonawcę;
5) Pełnomocnictwo  do  reprezentowania  w postępowaniu  albo  do  reprezentowania 

w postępowaniu i  zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art.  23 
ust. 2  ustawy  Pzp  -  dotyczy  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się 
o zamówienie).  Dokument  ten  wylicza  wszystkich  Wykonawców  wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Każdy z nich musi się pod nim podpisać;

6) Zobowiązanie podmiotu trzeciego dotyczące oddania do dyspozycji niezbędnych 
zasobów – wzór zobowiązania załącznik nr 5 do SIWZ.

Rozdział XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Murów ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów pokój nr 

10/sekretariat/, w terminie do dnia 19.09.2017 r. do godz. 10:00
UWAGA!
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Za  termin  złożenia  oferty  przyjmuje  się  datę  i  godzinę  wpływu  oferty  do 
Zamawiającego.

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Murowie ul. Dworcowa 2, I piętro 
/sala ślubów/, 19.09.2017r. godz. 10:15

3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania,  warunków  gwarancji  i  warunków 
płatności zawartych w ofertach.

6. Nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  w  rozumieniu 
przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli  Wykonawca  nie  później  niż 
w terminie  składania  ofert  lub  wniosków o dopuszczenie  do  udziału  w postepowaniu, 
zastrzegł, że nie mogą być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa 
w art. 86 ust.4 ustawy Pzp.

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 
dotyczące:
a) kwoty, jaką 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.
8. Zamawiający  skorzysta  z  uprawnienia  wynikającego  z  art.  24aa  ust.  1  ustawy Pzp tj. 

najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.

Rozdział XIV. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena oferty winna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy dla 

zrealizowania przedmiotu zamówienia.
2. Cena oferowana winna zawierać podatek VAT.
3. Przedmiary  robót  należy  traktować,  jako  materiał  pomocniczy  dla  ustalenia  ceny 

ryczałtowej  zamówienia.  Wykonawca  wyceni  wszystkie  pozycje  robót  opisanych 
w przedmiarach robót. Pozycje, które nie będą wycenione, uzna się, że zostały wycenione 
w innych pozycjach w kosztorysach ofertowych. W cenach jednostkowych i całkowitej 
cenie  ofertowej  należy  uwzględnić  cła,  podatki  i  inne  należności  płatne  przez 
Wykonawcę.

4. Cena całkowita będzie traktowana jako cena ryczałtowa, a przedłożone kosztorysy przed 
podpisaniem  umowy  mają  jedynie  znaczenie  pomocnicze  i  informacyjne  w  celu 
uwiarygodnienia ceny, dlatego pominięcie pozycji dodanie innej pozycji (np. kalkulacji 
własnej), opisów, zawyżenia lub zaniżenia liczby jednostek przedmiarowych nie wpłynie 
na  prawidłowość  sporządzenia  kosztorysów,  a  Zamawiający  uzna,  że  Wykonawca 
prawidłowo  skalkulował  wszystkie  ilości  niezbędne  do  wykonania  przedmiotu 
zamówienia, a cena ofertowa jest ceną kompletną.

5. Cena całkowita  będzie  traktowana jako  cena  ryczałtowa.  Cena  objęta  ryczałtem 
musi obejmować koszty wszystkich następujących po sobie czynności niezbędnych 
dla  zapewnienia  zgodności  wykonania  tych  robót  z  dokumentacją  projektową 
i wymaganiami  podanymi  w  szczególności  w  Specyfikacjach  Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót, a także wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. 
Oprócz robót budowlanych kosztami będą również:
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 wszelkie roboty przygotowawcze;
 zagospodarowanie placu budowy;
 utrzymania zaplecza budowy;
 kompleksowa obsługa geodezyjna wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną
 koszty dokumentacji powykonawczej
 wywóz nadmiaru urobku oraz koszty wysypiska;
 po zakończeniu robót, demontaż obiektów tymczasowych;
 koszty prób, badań, odbiorów, koszty z uporządkowania obiektów,

Nie jest wymagane załączenie do oferty kosztorysu ofertowego. Wykonawca, którego 
oferta  zostanie  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  najpóźniej  w  dniu  podpisania 
umowy będzie miał obowiązek przedstawienia Zamawiającemu własnego kosztorysu 
ofertowego w celu informacyjnym.

6. Oferowana  cena  ma  formę  wynagrodzenia  ryczałtowego,  które  w  trakcie  realizacji 
niniejszego przedsięwzięcia  nie będzie podwyższone zgodnie z art.  632 ustawy z dnia 
23 kwietnia  1964 r.  Kodeks cywilny (tekst  jednolity Dz. U.  z  2017 r.  poz.  459).  Ten 
rodzaj wynagrodzenia określa art. 632 następująco:
§ 1. 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.
§  2.  Jeżeli  jednak  w  skutek  zmiany  stosunków,  której  nie  można  było  przewidzieć,  
wykonanie  dzieła  groziłoby  przyjmującemu  zamówienie  rażącą  stratą,  sąd  może  
podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

7. Jeżeli zostanie złożona oferta (np. przez firmę zagraniczną), której wybór prowadziłby do 
powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego zgodnie z przepisami od 
podatku od towarów i  usług w zakresie  dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia 
towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami  i  tak  przeliczoną  ofertę  podda  ocenie  wg.  obowiązujących  kryteriów. 
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 usługi, których dostawa lub świadczenia 
będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

8. Cenę  należy  podać  w  zapisie  liczbowym i  słownie  z  dokładnością  do  grosza  (do 
dwóch miejsc po przecinku). Zaoferowana cena powinna być zaokrąglona według 
ogólnych zasad, tj. jeśli trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub więcej zaokrągla się 
„w górę”, w przeciwnym przypadku zaokrągla się w „dół”.

9. 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 innych przepisów, Zamawiający zwraca się o 
udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, 
w szczególności w zakresie:
a) oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybranych  rozwiązań  technicznych, 

wyjątkowo  sprzyjających  warunków  wykonywania  zamówienia  dostępnych  dla 
Wykonawcy,  oryginalność  projektu  Wykonawcy,  kosztów  pracy,  których  wartość 
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za 
pracę  albo  minimalnej  stawki godzinowej,  ustalonych  na podstawie  art.  2  ust.  3-5 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016r. poz.1265),

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
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c) wynikającym z  przepisów prawa pracy i  przepisów o zabezpieczeniu  społecznym, 
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

10. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej 

przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych 
ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika 
z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

b) wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług, 
zaktualizowanej  z  uwzględnieniem  okoliczności,  które  nastąpiły  po  wszczęciu 
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może 
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień.

11. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 
Wykonawcy .

12. Zamawiający  odrzuca  ofertę  Wykonawcy,  który  nie  udzielił  wyjaśnień  lub  jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera 
rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

13. Rozliczenie  pomiędzy  Wykonawcą  a  Zamawiającym  dokonywane  będzie  w  złotych 
polskich  na  podstawie  odbiorów  częściowych  zgodnie  z  harmonogramem  rzeczowo-
finansowym, który Wykonawca winien opracować do dnia podpisania umowy.

Rozdział  XV.  Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  kierował  się 
przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu 
oceny ofert
1. Zamawiający  uzna  oferty  za  spełniające  wymagania  i  przyjmie  do  szczegółowego 

rozpatrywania, jeżeli:
1) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego;
2) Wniesiono poprawnie wadium.

2. W  toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawcy  wyjaśnień 
dotyczących  treści  złożonej  oferty.  Niedopuszczalne  jest  prowadzenie  między 
Zamawiającym  a  Wykonawcą  negocjacji  dotyczących  złożonej  oferty  oraz,  z 
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

3. Podczas sprawdzania Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie
2) oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych 

dokonanych poprawek,
3) inne  omyłki  polegające  na niezgodności  oferty ze SIWZ,  niepowodujące  istotnych 

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

4. W  przypadku  poprawek  o  których  mowa  w  punkcie  3  pkt.  3)  Wykonawca  jest 
zobowiązany  poinformować  Zamawiającego  w  terminie  3  dni  od  dnia  otrzymania 
zawiadomienia,  o  odmowie  zgody  na  dokonane  przez  Zamawiającego  poprawienia 
omyłki.

5. Po dokonaniu w/w czynności Komisja dokona oceny ofert według kryteriów opisanych 
w niniejszej SIWZ.

6. Zgodnie  z  art.  26  ust.  3  ustawy Pzp Zamawiający  wezwie  Wykonawców,  którzy  nie 
złożyli  wymaganych  w rozdziale  VI  pkt.  1  SIWZ oświadczenia,  oświadczenie  to  jest 
niekompletne, zawiera błędy w  lub budzi wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 
do  złożenia  go,  uzupełnienia,  poprawienia  lub  udzielenie  wyjaśnień  w  wyznaczonym 
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przez  siebie  terminie,  chyba  że  mimo  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  lub 
udzielenie  wyjaśnień  oferta  Wykonawcy  podlegać  będzie  odrzuceniu  albo  konieczne 
byłoby unieważnienie postepowania. 

7. Zgodnie z art.  26 ust.  3a ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie 
złożyli wymaganych pełnomocnictw lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia 
w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy 
podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.

8. Za  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta,  która  uzyska  najwyższą  ilość  punktów 
obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:

Nazwa kryterium Waga %
Cena oferty brutto (KC)      60
Okres gwarancji  (KG)      40

9. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium 
otrzyma  maksymalną  liczbę  punktów.  Pozostałym  Wykonawcom,  wypełniającym 
wymagania  kryterialne  przypisana  zostanie  odpowiednio  mniejsza  (proporcjonalnie 
mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

Punkty będą przyznawane wg. następujących zasad: 1%= 1 punkt.
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać wykonawca wynosi -100punktów.
Suma  punktów uzyskanych  za  wszystkie  kryteria  oceny  stanowić  będzie  końcową  ocenę 
danej oferty.
Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie według wzoru:
P=KC+KG
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:
Kryterium Cena – znaczenie 60%
W zakresie kryterium – cena ofertowa brutto - oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt.

najniższa zaoferowana cena, spośród
 wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

Ilość punktów =  x 60 
cena zaoferowana w ofercie badanej 

Kryterium Gwarancja - znaczenie 40% - 40 pkt

W ramach kryterium „gwarancji” min. 60 a max do 84 miesiące licząc od dnia podpisania 
protokołu  odbioru  końcowego  przedmiotu  zamówienia  (materiały  i  urządzenia  oraz 
robociznę).  

Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania umownego do realizacji 
przedmiotu zamówienia w zakresie kryterium „gwarancji” w formularzu oferty ( załącznik nr 
1 do SIWZ). 
W zakresie kryterium – gwarancja - oferta może uzyskać maksymalnie 40 pkt.

Gwarancja badanej oferty
Ilość punktów =         x 40 punktów 
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Najdłuższa gwarancja spośród złożonych ofert

Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.
Zaoferowanie  przez  Wykonawcę  w ofercie  okresu  gwarancji  krótszego  niż   60  miesięcy 
będzie traktowane, jako niezgodność treści oferty z treścią SIWZ i zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 
2 ustawy Pzp spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.
Gwarancja liczy się od daty ostatecznego, bezusterkowego, protokolarnego odbioru robót.
W  przypadku  braku  podania  okresu  gwarancji  w  ofercie,  Zamawiający  odrzuci  ofertę 
Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

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

Rozdział  XVI. Informacje o formalnościach,  jakie zostaną dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający podpisze umowę, której wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ 

z Wykonawcą  który  przedłoży  najkorzystniejszą  ofertę  z  punktu  widzenia  kryteriów 
przyjętych w niniejszej specyfikacji.

2. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.
3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za  wykonanie  umowy  i  wniesienie  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy. 
Ponadto Wykonawcy wspólnie  ubiegający się o udzielenie  zamówienia,  których oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę 
regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5. Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą  zobowiązany 
będzie  przed  podpisaniem  umowy  do  sporządzenia  harmonogramu  rzeczowo  - 
finansowego zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ. 
Harmonogram  winien  być  sporządzony  w  rozbiciu  na  prace,  które  muszą  być 
wykonywane  w  latach  2017r.  2018r.  i  2019r..  Zarówno  formularz  oferty  jak  i 
harmonogram rzeczowo-finansowy robót będą integralnymi składnikami umowy.

6. Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą  zobowiązany 
będzie przed podpisaniem umowy przedstawić opłaconą polisę a w przypadku jej 
braku,  innego  dokumentu  potwierdzającego,  że  jest  ubezpieczony  od 
odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z 
przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.500.000,00zł ( słownie: jeden 
milion pięćset tysięcy złotych 00/100).

7. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest:
a) dostarczyć  dokumenty  dotyczące  kierownika  budowy  i  kierowników  robót, 

a mianowicie:
- oświadczenia o przyjęciu obowiązków na budowie - w oryginale
- kserokopię uprawnień budowlanych - potwierdzone za zgodność z oryginałem,
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- kserokopie zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego 
– potwierdzone za zgodność z oryginałem,
b) w  przypadku  wyboru  oferty  złożonej  przez  Konsorcjum  –  przedłożenia  umowy 

konsorcjum,  Zamawiający  nie  dopuszcza  składania  umowy  przedwstępnej 
konsorcjum. 

c) przedłożenia kosztorysu ofertowego
8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia  publicznego  lub  nie  wnosi  wymaganego  zabezpieczenia  należytego 
wykonania  umowy,  Zamawiający  może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród 
pozostałych  ofert,  bez  przeprowadzania  ich  ponownej  oceny,  chyba,  że  zachodzą 
przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 lub 1a ustawy 
Pzp.

Rozdział  XVII.  Wymagania  dotyczące  zabezpieczenia  należytego 
wykonania umowy
1. Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą,   zobowiązany  jest 

wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5% ceny ofertowej 
brutto. 

2. Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub w kilku 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.

3. Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  wniesienie  zabezpieczenia  należytego  wykonania 
umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

Zabezpieczenie  wnoszone  w  pieniądzu  Wykonawca  wpłaca  przelewem  na  rachunek 
bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy Łubniany Nr 21 8897 0004 2001 0006 0163 
0003 z dopiskiem  „Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  – Budowa  Sali  
gimnastycznej  z  zapleczem  socjalnym  i  łącznikiem  do  Publicznego  Gimnazjum  w  
Zagwiździu przy ul. Lipowej 68”

4. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenie należności 
za częściowo wykonane roboty budowlane.

5. Jeżeli  zabezpieczenie  wniesiono  w  postaci  gwarancji  i/lub  poręczeniu,  gwarancja 
powinna  być  sporządzona  zgodnie  z  obowiązującym  prawem  i  winna  zawierać 
następujące elementy: 

a) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/ lub poręczenia 
(Zamawiającego),  gwaranta  i/lub  poręczyciela  (banku  lub  instytucji 
ubezpieczeniowej  udzielających  gwarancji  i/lub  poręczenia)  oraz wskazanie  ich 
siedzib,

b) dokładne przytoczone nazwy i przedmiotu postępowania,
c) precyzyjne  określenie  wierzytelności,  która  ma  być  zabezpieczona  gwarancją  i 

/lub poręczeniem,
d) kwotę gwarancji i/lub poręczenia,
e) gwarancja i/lub poręczenie lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia 

należytego  wykonania  umowy  winien  zawierać  stwierdzenie,  że  udzielone 
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zabezpieczenie  jest  nieodwołalne,  bezwarunkowe  i  płatne  na  pierwsze 
pisemne  żądanie  Zamawiającego,  wzywające  do  zapłaty  kwot  z  tytułu 
nienależytego  wykonania  umowy, zgodnie  z  warunkami umowy, następuje 
bezwarunkowa  wypłata  bez  jakichkolwiek  zastrzeżeń  ze  strony 
gwaranta/poręczyciela,

6. W  przypadku  wniesienia  wadium  w  pieniądzu  Wykonawca  może  wyrazić  zgodę  na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

7. Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  tworzenie  zabezpieczenia  przez  potrącenie  z 
należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

8. 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 
przechowywane,  pomniejszone  o  koszt  prowadzenia  tego  rachunku  oraz  prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną  lub  kilka  form,  jednak  zmiana  formy  zabezpieczenia  musi  być  dokonywana  z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

10. Najpóźniej  na  2  dni  przed  podpisaniem  umowy  Wykonawca  ma  przesłać 
Zamawiającemu do akceptacji projekt gwarancji i/lub poręczenia.

11. Zamawiający  zwraca  70%  zabezpieczenia  w  terminie  30  dni  od  dnia  wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

12. Zamawiający  pozostawi  na  zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  za  wady  30% 
wysokości zabezpieczenia.

13. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp.
14. UWAGA!  Zamawiający  wymaga,  aby  z  zabezpieczenia  należytego  wykonania 

umowy  złożonej  w  innej  formie  niż  pieniężna,  bezpośrednio  wynikały  terminy 
ważności  w/w  zabezpieczenia  odrębnie dla  okresu  rękojmi  wartości  70% 
zabezpieczenia oraz osobno dla okresu rękojmi na wartość 30% zabezpieczenia.

Rozdział  XVIII.  Istotne  postanowienia  umowy  w  sprawie  zamówienia 
publicznego - Wzór umowy 
Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

Rozdział XIX. Zmiany umowy:
1. Umowa zawarta  zostanie  z  uwzględnieniem postanowień wynikających  z  treści  SIWZ 

oraz danych zawartych w ofercie.
2. Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  ponoszą  solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy.
3. Zamawiający  przewiduje  możliwość  dokonania  zmian  postanowień  zawartej  umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy o czym 
mowa w szczegółach we wzorze umowy.

Rozdział XX. Składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Rozdział XXI. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział XXII. Umowa ramowa
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Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Rozdział XXIII. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Rozdział XXIV. Aukcja elektroniczna
Zamawiający  nie  przewiduje  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z  zastosowaniem  aukcji 
elektronicznej.

Rozdział XXV. Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Rozdział XXVI. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Rozdział  XXVII.  Informacja  o  zaliczkach  na  poczet  wykonania 
zamówienia,  o  których  mowa  w  art.  151a  ustawy,  jeżeli  Zamawiający 
przewiduje możliwość ich udzielenia:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Rozdział XXVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
Jeżeli  Wykonawca  lub  inny  podmiot,  który  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu  danego 
zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez 
Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI 
ustawy.

Odwołanie
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. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) Wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę,
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  Krajowej  Izby Odwoławczej  w formie  pisemnej  lub 
postaci  elektronicznej,  podpisanej  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego 
środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołanie  wnosi  się  w terminie  liczonym od dnia  przesłania  informacji  o  czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia:

26



1) 5 dni - jeżeli zostały przesłane w sposób, o którym mowa w niniejszej SIWZ,
2) 10 dni- jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie  wobec treści  ogłoszenia  o zamówieniu,  a  także  wobec postanowień SIWZ 
wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej 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.

8. 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.

9. W  przypadku  wniesienia  odwołania  wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  lub 
postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

10. W przypadku  wniesienia  odwołania  po  upływie  terminu  składania  ofert  bieg  terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę 
Odwoławczą.

11. Wykonawca  może w terminie  przewidzianym do wniesienia  odwołania  poinformować 
Zamawiającego  o niezgodnej  z  przepisami  ustawy czynności  podjętej  przez  niego lub 
zaniechaniu  czynności,  do której  jest  zobowiązany na  podstawie  ustawy,  na które  nie 
przysługuje odwołanie.

12. W  przypadku  uznania  zasadności  przekazanej  informacji,  o  której  mowa  wyżej 
Zamawiający powtarza czynności albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym 
Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

Skarga
1. Na  orzeczenie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  stronom  oraz  uczestnikom  postępowania 

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

Zamawiającego.
3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni 

od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej 
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego 
jest równoznaczne z jej wniesieniem.

4. Prezes  Krajowej  Izby  Odwoławczej  przekazuje  skargę  wraz  z  aktami  postępowania 
odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

5. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 
zawierać  oznaczenie  zaskarżonego  orzeczenia,  przytoczenie  zarzutów,  zwięzłe  ich 
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o zmianę orzeczenia lub o zmianę 
orzeczenia w całości lub w części.

6. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania 
odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

Rozdział XXIX. Załączniki
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczącego spełniania warunków udziału 

w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia. 
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
4. Wykaz robót budowlanych
5. Dokument  dotyczący  oddania  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów – przykładowy 

wzór zobowiązania 
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6. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (należy złożyć w ciągu 3 
dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z art. 86 ust. 
5 ustawy Pzp)

7. Wzór umowy
8. Harmonogram rzeczowo- finansowy
9. Projekt budowlany
10. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
11. Przedmiar robót
12. Wzór oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
13. TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI
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