
 

 

            

Sygnatura akt: ZP.271.3.11.2019 

 

 

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
na wykonanie robót budowlanych  

 
w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
z zastosowaniem Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). 
 
 
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
 

„Budowa Gminnego Żłobka w Walcach – wykonanie ściany oporowej i budowa z 
przebudową parkingu” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    Zatwierdził: 
 
                 Wójt Gminy Walce 

 
-/Marek Śmiech/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Walce, dn. 02.10.2019 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. NAZWA I ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO 

Nazwa Zamawiającego:        Gmina Walce 
Adres Zamawiającego:          ul. Mickiewicza 18,  47-344 Walce 

NIP: 1990089990 
REGON: 531413113 
tel: 77/4660108, 4076070,  faks: 77/4660784 
E-mail: ug@walce.pl 

Godziny urzędowania (pracy): poniedziałek        8.00 – 16.00 
                                                 wtorek – piątek   7.15 – 15.15  
 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Przetarg nieograniczony. 
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące następujący zakres robót: 
 

„Budowa Gminnego Żłobka w Walcach – wykonanie ściany oporowej i budowa z 
przebudową parkingu” 

 
Projektowana inwestycja polega na rozbudowie z przebudową parkingu oraz wykonaniu ściany 
oporowej. Teren jest uzbrojony. Powyższa inwestycja będzie wkomponowana architektonicznie w 
istniejącą zabudowę terenu.  
 
 
1.1. Szczegółowy zakres robót, określa dokumentacja techniczna wraz z STWiORB a także 
przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8, do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który 
stanowi formę pomocniczą do wyszacowania ceny ofertowej. 
   
1.2. Dokumentacja techniczna wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowią 
odpowiednio załączniki nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 45000000-7, 45100000-8, 45200000-9, 45122000-8,  
45210000-2, 45260000-7, 45300000-0, 453100000-3, 45320000-6, 45330000-9, 45400000-1, 
45410000-4, 45450000-6. 

3. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w Opisie Przedmiotu Zamówienia 
służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości oraz wymogów 
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 

4. Dopuszcza się równoważne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod 
warunkiem spełnienia tych samych właściwości technicznych. 

5. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przy realizacji 
zamówienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.  W 
szczególności Zamawiający wymaga zatrudnienia, w okresie realizacji niniejszej umowy, przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty 
remontowe dachu, roboty elewacyjne, termomodernizacyjne,  elektryczne i instalacyjne.  
Zamawiający wymaga aby ww. osoby zostały zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks 
pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.1666 z późn. zm.).W przypadku czynności związanych z 
nadzorowaniem budowy Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na wyżej wymienionych 
warunkach.  

 
4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT 

CZĘŚCIOWYCH   
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  



 

 

 
5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 
  

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających do zamówienia 
podstawowego. 

 
 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i nie będzie wybierał 
najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz nie przewiduje 
zawarcia umowy ramowej. 

 
7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI GWARANCJI   
 
1. Wymagany termin realizacji zadania: 15.12.2019 
 
2. Okres gwarancji od min 60 do max. 84 miesięcy. Wykonawca określi okres gwarancji  
indywidualnie w ofercie (Okres gwarancji punktowany jest przy ocenie ofert zgodnie z SIWZ) 
 
8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.  Nie podlegają wykluczeniu.  

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, 
wobec którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
Pzp. Zamawiający nie będzie stosował fakultatywnych przesłanek wykluczenia Wykonawcy,      
o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.  

 

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: 

1) wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 1 robotę budowlaną 
polegającą na wykonaniu: budowy lub przebudowy parkingu lub utwardzeniu terenu z kostki 
brukowej lub budowy dróg wewnętrznych z kostki brukowej (wzór załącznik nr 5 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  

2) dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane  

Kierownik Budowy – posiadający następujące kwalifikacje i doświadczenie:  

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - 

budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (wzór 

załącznik nr 4 do SIWZ). 

Podczas realizacji zadania wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka 
polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, 
biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla 
potrzeb realizacji umowy. 



 

 

Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień na podstawie aktualnie obowiązującej 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), 
rozumie 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272). 

 

3. Poleganie na zasobach innych podmiotów 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolności technicznej lub zawodowej lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

2) 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. Wzór zobowiązania 
podmiotu załącznik nr 6 do SIWZ. 

3) Zamawiający będzie oceniał, czy udostępnianie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala na wykazanie 
przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 p.z.p. 

4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 
te realizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5) Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 1, nie potwierdzają 
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczania, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym 
przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami; 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 

6) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 8.2  SIWZ 
powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu 
-  Wzór oświadczenia załącznik nr 2 do SIWZ . 

4. Środki naprawcze (self- cleaning). 

1) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 (obligatoryjne przesłanki 
wykluczenia) może na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy przedstawić dowody na to, że podjęte 
przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 
Wykonawcy.  

2) Zastosowanie środków naprawczych nie będzie miało miejsca w stosunku do Wykonawców 
będącego podmiotem zbiorowym, Wykonawcy wobec którego orzeczono prawomocnym 



 

 

wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz wobec którego nie upłynął 
jeszcze określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

3) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy oraz uzna za wystarczające przedstawione przez niego 
dowody. W przypadku nieuwzględnienia przedstawionych dowodów Zamawiający może 
wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania. 

 

 

 

 

 

 

 

9. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. Do formularza oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania 
ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 25a ust. 1 u.p.z.p.). Wzór 
oświadczenia załącznik nr 2 do SIWZ.  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,                       
ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie ma potwierdzać spełnienie 
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. 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje 
się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym 
mowa w pkt. 9.1. dotyczące tych podmiotów/zamieszcza informacje o tych podmiotach       
w oświadczeniu. 

4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.  
W tym celu w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.1 Wykonawca wypełnia część 
dotyczącą żądania Zamawiającego oraz składa oświadczenie w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia. 

5. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 u.p.z.p., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 
albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1   
pkt 23 u.p.z.p.. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca 
może złożyć wraz oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia (wzór załącznik nr 3 do SIWZ). 

6. Zamawiający skorzysta z procedury określonej w art. 24aa u.p.z.p.. 

W procedurze, o której mowa powyżej w pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny 
ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 u.p.z.p.) oraz kryteriów oceny 
ofert opisanych w SIWZ, po czym wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta 
została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji 
rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne,     
a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 u.p.z.p.  W 
postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadami określonymi w art. 24 aa ma 
zastosowanie art. 26 ust. 3 u.p.z.p. 

7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, odpowiednio dla każdej z części, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym 
niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów – 
(art. 26 ust. 2 u.p.z.p.): 



 

 

1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty 
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały 
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. 

2) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,                 
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami lub złożenia oświadczeń o 
posiadanych kwalifikacjach do prawidłowej realizacji zamówienia dla każdej części odrębnie. 

3) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, przy czym 
zgodnie z art. 26 ust 6. u.p.z.p., Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 u.p.z.p., 
jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub 
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). 
Wykonawca poda adresy stron internetowych ogólnodostępnych  
i bezpłatnych baz danych z których zamawiający pobierze wskazane przez Wykonawcę 
oświadczenia i dokumenty (podanie powyższych  informacji zgodnie z  Formularzem Oferty)  

4) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p., przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentu wymienionego w pkt. 9.7.3 (§ 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia). 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgodnie z art. 26 ust. 2f p.z.p. - jeżeli będzie 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. 

9. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych 
walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie przelicznik wg 
średniego kursu NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. 

10. Podmioty zagraniczne. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 9.7.3 składa odpowiednio dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,  
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 
wcześniej niż 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 
mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 



 

 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 
miejsce zamieszkania tej osoby (wystawiony z terminem jak powyżej). 

11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.  

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są 
łącznie do spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, jak Wykonawcy występujący samodzielnie tj.: przy ocenie spełnienia warunków, 
o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 1 , 2 i 3 p.z.p. Zamawiający będzie brał pod uwagę 
łączny potencjał techniczny i kadrowy wykonawców ich łączne kwalifikacje i doświadczenie.  
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 
potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia  
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

2) Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

3) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

4) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by poprawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana 
za najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy, muszą przedłożyć Zamawiającemu Umowę 
regulującą współpracę tych Wykonawców. 

6) Wypełniając formularz oferty należy wpisać dane (nazwa, adres itd.) Pełnomocnika (Lidera) 
oraz wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W innych 
dokumentach (załączniki) powołujących się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa, adres 
Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Pełnomocnika (Lidera) i Wykonawcy, którego 
dany dokument (załącznik) dotyczy. 

 

10. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  

1. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej lub dokumentowej, w formie 
elektronicznej (e-mail: ug@walce.pl). Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków oraz informacji 
przekazanych za pomocą poczty e-mail, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza. Oferty składa się w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania 
dokumentów w formie elektronicznej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, 
o których wyżej mowa uważa się za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w 
taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią. Za chwilę tę uważa się dni i godziny pracy 
Zamawiającego, tj. w poniedziałki  w godz. 8:00 do 16:00; od wtorku do piątku w godz. 7:15 do 
15:15. 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, 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. 

3. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym 
doręczono istotne warunki zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je 
na swojej stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ.  

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie przed 
upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ Dokonaną w ten sposób zmianę 
przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którym przedłożono SIWZ i jest dla nich wiążąca. 



 

 

Zmianę SIWZ Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, na której udostępniono 
SIWZ.  

5. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania z Wykonawcami. 
 
 
 
 
11. OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ  
Z WYKONAWCAMI  
1. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami są:  
a) Specjalista ds. budownictwa Henryk Białas - Referat Infrastruktury i Inwestycji tel. 77 4667548 -   
w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia,  
b) Kierownik Referatu Infrastruktury i Inwestycji - Edward Koszorek, tel. 77 4667550 – w sprawach 
dotyczących procedury udzielenia zamówienia publicznego.  

2. Osoby wymienione w ust. poprzedzającym nie ma upoważnienia do udzielania Wykonawcom  
ustnych informacji w zakresie wyjaśnienia treści istotnych warunków zamówienia. Ze względu na 
obowiązkową pisemność postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla 
Wykonawców wiążące. 

3. Osoba wymieniona w części 11 SIWZ ust. 1b jest upoważniona do udostępnienia do wglądu 
dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pisemny wniosek 
Wykonawcy. 

4. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty  
i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia 
publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.  

5. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od 
chwili ich otwarcia.  

6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert 
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.  
 
12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 
13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od daty składania ofert. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 
Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. poprzedzającym, nie powoduje utraty 
wadium. 

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

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

6. Nie później niż 7 dni przed upływem ważności wadiów Zamawiający wzywa Wykonawców, pod 
rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia 
nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. 



 

 

Jeżeli odwołanie zostanie wniesione po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się 
jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 

 
14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę według poniższych zasad: 
1) treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ ocena zgodności oferty z treścią SIWZ 

przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie 
Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p; 

2. Wykonawca może złożyć po jednej ofercie na jedno zadnie (jedną część) nr 1 lub 2, lub 3, lub 4, 
albo na  kilka (części) zadań lub na wszystkie (części) zadania. 
      1) oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferta powinna   
być złożona zgodnie z załącznikiem nr 1  do SIWZ – Formularz Oferty; 

2) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze lub ręcznie 
nieścieralnym atramentem; 

3) oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty; 
4) upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono 

z dokumentów dołączonych do oferty; 
5) wszelkie pełnomocnictwa, dołączone do oferty, muszą być złożone w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie; 
6) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wówczas 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej. 
Pełnomocnictwo takie może również wynikać z umowy konsorcjum, którą w tym przypadku 
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie Wykonawca załącza do oferty; 

7) kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty winny być potwierdzone za zgodność 
z oryginałem przez osoby upoważnione do jej podpisania (na każdej zapisanej stronie); 

8) wszelkie poprawki i zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby 
podpisujące ofertę; 

oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego 
i oznaczona poprzez umieszczenie na niej nazwy i adresu Zamawiającego, nazwy i adresu 
Wykonawcy oraz opisu zgodnego z treścią złożonej oferty: Oferta na „Budowa Gminnego 
Żłobka w Walcach – wykonanie ściany oporowej i budowa z przebudową parkingu”, ofertę 
przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać; 

9) w celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną 
ofertę w sposób określony w części 14 SIWZ pkt 11 z dodatkowym opisem: Zmiana oferty 
lub złoży stosowne pismo informujące  o wycofaniu oferty; 

10) oferta powinna być spięta w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek; 
11) koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

2. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 
1) formularz ofertowy, stanowiący załączniki nr 1 do SIWZ, 
2) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w części 9 pkt 1-4 SIWZ. 

 

3. Dokumenty, o których mowa w części 9 SIWZ, są składane w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

4. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, 
gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości 
co do jej prawdziwości. 

5. Wszystkie dokumenty złożone w innym języku niż polski winny być złożone wraz  
z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca, składając ofertę może zastrzec, że nie mogą być udostępniane znajdujące się 
w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji „przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się 
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 



 

 

przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich w poufności”. Zastrzeżenie 
winno być wówczas dokonane poprzez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako 
„część jawna oferty” i „część tajna oferty”. Oferta złożona bez podziału na części jawną i tajną 
jest oferta jawną. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86     
ust. 4 ustawy Pzp. 

7. Sprawdzanie wiarygodności ofert. 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych  
i informacji. 

2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie 
oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona 
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p. 

 

15. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT   

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego: 
Urząd Gminy, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, w sekretariacie pok. nr 9, w terminie do dnia  
16.10.2019 r., do godziny 10.00 . 

1. Ofertę złożoną po terminie do składania ofert zwraca się bez otwierania po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. 

2. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego 
do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmian treści SIWZ, jeżeli dodatkowy czas 
na wprowadzenie zmian w ofertach będzie niezbędny. 

3. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem. 

4. O przedłużeniu terminu Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego Wykonawcę, któremu 
przesłano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

6. Otwarcie ofert jest jawne. 

7. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 16.10.2019r. o godz. 10:30 w sali narad pokój nr 1 
(na parterze) w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach.  

8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny oraz okresu gwarancji. 

 
 

16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie 
wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca             
z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Podstawą do określenia ryczałtowej ceny ofertowej jest zakres robót wynikający z 
dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wymogów określonych w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót. Przedmiary robót należy traktować jako dokumenty pomocnicze do 
wyszacowania ceny ofertowej robót stanowiących przedmiot zamówienia.  

3. Zamawiający nie żąda złożenia do oferty przetargowej kosztorysu ofertowego. 
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem 

umowy składa Zamawiającemu kosztorys ofertowy, na podstawie którego wyliczył cenę oferty. 
5. Cena ofertowa winna również zawierać koszty wszystkich robót towarzyszących, bez których 

wykonanie zadania byłoby niemożliwe oraz podatek VAT w wysokości 23 %. 
6. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto. 
7. Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących ceny, jeżeli oferta 
będzie zawierała rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 90 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

1) Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzi 



 

 

wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie        
z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,   
w szczególności będzie niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen 
wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 
dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności 
w zakresie: oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, 
oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny 
nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. 
U. z 2018 r. poz. 2177);  pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.,  

2) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. 
 
17. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 

ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ  

Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
 
 
 

 

18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE 
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA KRYTERIÓW 

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, dla każdej z części zamówienia, kierując się 
następującymi kryteriami:    

                   
l.p. Nawa kryterium waga 
1. cena  60 % 
2. okres gwarancji 40 % 

 

Punkty uzyskane przez ofertę za poszczególne kryteria wyboru zostaną zsumowane. Wybrana 
zostanie oferta, która otrzymała największą sumę punktów, będą brane liczby zaokrąglone do 
dwóch miejsc po przecinku. 
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z niższą ceną. 
 

1) Cena – 60% 
Ocenie podlega cena brutto oferty. 
Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:  

 

                                  
                                                   oferta z najniższą ceną 

liczba punktów oferty badanej = -----------------------------------   x 60     
                              cena oferty badanej 

 
2) Okres gwarancji jakości –  40% 

 
Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 60 miesięcznej (5 lat) gwarancji jakości 
na przedmiot zamówienia.  
Okres gwarancji należy określić w miesiącach. Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie wpisać 
w Formularzu Oferty oferowany okres gwarancji jakości: od min 60 do max. 84 miesięcy, który 

będzie punktowany zgodnie z wzorem poniżej. Zamawiający nie wyraża zgody na wskazanie 

innych okresów gwarancji. Jeżeli wykonawca wykaże w ofercie okresy gwarancji dłuższy niż 84 
miesiące Zamawiający przyjmie do obliczenia okres 84 m -cy  W przypadku zaoferowania przez 
Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 60 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, 



 

 

gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji Zamawiający 
przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji i ofertę odrzuci. Liczba punktów, jaką można 
uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:  
 
 

Okres gwarancji oferty badanej 
zgodnie z SIWZ 

Liczba punktów oferty badanej = ------------------------------------------------   x   40 
Najdłuższy możliwy do zaoferowania  

okres tj. 84 miesiące 
 
 

2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów      
z ustalonych kryteriów.  

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty. 

4. 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, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

5. Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji z Wykonawcą dotyczących złożonej oferty oraz 
dokonywał jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, z wyjątkiem określonym w ust. 
poprzedzającym. 

19. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania 

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie 
zasady i kryteria określone w SIWZ. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 

3. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:  

1)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli 
są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

2)  wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

3)  Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,  
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania 
wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,  

4)  unieważnieniu postępowania  

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 
zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, 
zamawiający uznał za niewystarczające 

5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje,  
o których mowa w ust. 3 pkt 2, również na stronie internetowej. 

6.  Wybranemu Wykonawcy, odrębnym pismem zostanie wskazane miejsce i termin podpisania 
umowy. 



 

 

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie się uchylał od zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania  
i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane zgodnie z u.p.z.p. 

 

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

1. Zgodnie z art. 139 i art.140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 

2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie 
stanowią inaczej; 

3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 
informacji publicznej; 

4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie; 

5) jest zawarta na okres wskazany w części 7 niniejszej SIWZ; 

6) podlega unieważnieniu: 

a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p., 

b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej 
SIWZ. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta 
została uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani dostarczyć dokument, o którym mowa   
w pkt. 9.4 SIWZ. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do sporządzenia harmonogramu 
rzeczowo – finansowego.  

4. Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie        
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, istotne zmiany postanowień Umowy          
w stosunku do treści Oferty są niedozwolone, chyba że Zamawiający przewidział takie zmiany 
w ogłoszeniu lub SIWZ i określił warunki ich dokonania. Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp 
Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy. 

5. Przewiduje się zmiany umowy polegające na: 

1) Uzasadnionym przedłużeniu terminu realizacji umowy w razie wystąpienia: 

a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie robót, jednak nie 
dłużej, niż o czas trwania tych nie sprzyjających warunków, 

b) konieczności zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych,  

c) sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na 
realizację robót, 

d) zaistnienia siły wyższej, 

e) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, o czas adekwatny do 
przestojów i opóźnień (np. wynikający z dziennika budowy, potwierdzony przez 
Zamawiającego). 



 

 

f) opóźnienia w wykonywaniu robót innego wykonawcy wpływającego na brak możliwości 
wykonywania robót przez wykonawcę.  

g) konieczności uzyskania stosownych pozwoleń, zezwoleń, opinii wpływających na 
konieczności zawieszenia robót o czas niezbędny do ich uzyskania 

2) Zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana 
nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub 
zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy. 

3) Zaistnieniu okoliczności uzasadniających zmianę niniejszej umowy, a mogących skutkować 
koniecznością zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, tj.: 

a) nieujęte (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, które nie zostało uwzględnione 
na mapach do celów projektowych, 

b) związane z zatrzymaniem robót przez Urzędy Nadzoru Budowlanego, 

c) związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed 
przystąpieniem do robót budowlanych, takich jak m. in. głazy, niewybuchy, przedmioty 
wymagające ochrony konserwatora zabytków, 

d) związane z ewentualnymi pomyłkami i brakami wielobranżowej dokumentacji na 
podstawie, której realizowana jest inwestycja, 

e) wynikające z konieczności dokonywania zmian w projektach wykonawczych 
branżowych, 

f) wynikające z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urządzeniami 
podziemnymi, powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy, 

g) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych 
działaniem osób trzecich, 

h) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 
lub materiałowych, 

i) zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie  
w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 
bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 

j) zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy Prawo budowlane - 
uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 
nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie 
okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można 
było wcześniej przewidzieć, 

k) zmianie dokonanej podczas wykonywania robót i nie odstępującej w sposób istotny od 
zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 
ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo 
budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. 

4) Zmianie Podwykonawcy, wprowadzeniu Podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym  
w treści oferty złożonej przez Wykonawcę lub rezygnacji z Podwykonawcy – w przypadku 
gdy Wykonawca polegał na zasobach Podwykonawcy w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zmiana Podwykonawcy lub 
rezygnacja z Podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, że nowy Podwykonawca 
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

5) Zmianie podmiotu (nazwy, adresu firmy) spowodowane zmianą formy organizacyjno-
prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą. 

6) Zmianie formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, na zasadach określonych w art. 149 
ustawy Pzp. 



 

 

7) zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów 
dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT. 

8) dokonaniu zmian adekwatnych do wprowadzonych zmian do projektu (umowy) o 
dofinansowanie, przy czym łączna  wartość tych zmian jest mniejsza niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartości 
zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

6. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian i uzupełnień w niniejszej 
umowie, które nie stanowią istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (zmiany zgodne  
z dyspozycją art. 144 ustawy Pzp), z tym zastrzeżeniem, iż zmiany te wymagają zgody 
Wykonawcy i nie będą naruszać naczelnych zasad udzielania zamówień publicznych,  
a w szczególności uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców oraz zmieniać 
zakresu i przedmiotu zamówienia oraz jego warunków i treść oferty. 

7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą 
obydwu stron i stosownie uzasadnione, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

8. Zmiany może inicjować każda ze stron umowy wyłącznie w formie pisemnej, określając 
warunki jej dokonania, biorąc pod uwagę w szczególności: 

a) opis zmiany, 

b) uzasadnienie zmiany, 

c) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia, 

d) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, 

e) czas wykonania zmiany, 

f) wpływ zmiany na termin zakończenia Kontraktu, 

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

9. Postanowienia umowy Zamawiający zawarł we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 
do SIWZ. 

 
21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

1. Informacje ogólne. 

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy. Zabezpieczenie służy także do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi 
za wady. 

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej 
podanej w ofercie. 

2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
przed podpisaniem umowy. 

3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

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



 

 

2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący 
rachunek bankowy Zamawiającego: 50 8884 1014 2002 0012 8368 0005. 

3) 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. 

4) W przypadku składania Zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja 
winna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać zobowiązanie 
do „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego”. 

5) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród 
pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 u.p.z.p. 

6) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 
u.p.z.p. 

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z zapisami art. 151 
u.p.z.p. 
 
23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu 
przedmiotowego zamówienia, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny  
w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów u.p.z.p., przysługują środki ochrony prawnej przewidziane  
w dziale VI u.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 u.p.z.p. 

3. Środkami ochrony prawnej, są: 

1) Odwołanie 

a) odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

 określenia warunków udziału w postępowaniu, 

 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

 odrzucenia oferty odwołującego, 

 opisu przedmiotu zamówienia, 

 wyboru najkorzystniejszej oferty. 

b)  odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami u.p.z.p., zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania, 

c)   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,  

d)  odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 u.p.z.p. 

2) Skarga do sądu. 

a)  na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu, 



 

 

b) skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,  
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. 

24. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ: 

      Załącznik nr 1.1 i 1.2 – wzór Formularz ofertowy;  
       Załącznik nr 2 – wzór Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
       Załącznik nr 3 – wzór Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 
       Załącznik nr 4 – wzór Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji  
                                      zamówienia publicznego 
       Załącznik nr 5 – wzór Wykaz wykonanych robót  

Załącznik nr 6 – wzór Zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji  
                            niezbędnych zasobów 

       Załącznik nr 7 – Projekt umowy z kartą gwarancyjną  
       Załącznik nr 8.1 do 8.2 – Przedmiary robót   
            Załącznik nr 9 – Dokumentacja budowlana oraz specyfikacje techniczne wykonania  
                                      i odbioru robót     
 

 Wykonawca składając ofertę na wzorach załączonych do SIWZ  powinien usunąć z jego treści 
słowo  „wzór” . Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania merytorycznej treści oferty           
w sposób odpowiadający wymaganiom Zamawiającego wskazanym w SIWZ. 

  


