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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

- dalej zwana „SIWZ”  

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest prowadzone 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 
2164, z późn. zm.), dalej zwanej „Pzp”.  

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na 
złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.  

 

 

 „Roboty budowlane obejmuj ące adaptacj ę - remont budynku u żyteczno ści publicznej na biura 
Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko ” wraz z infrastruktur ą techniczn ą 

na działce nr 154/3  i 102/3 obr.8 m. Ostróda, ul. Czarnieckiego 28” 
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1. Nazwa oraz adres zamawiaj ącego. 

Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie, ul. Wojska 
Polskiego 5, 14-100 Ostróda 
telefon: 89 506 50 10,  fax: 89 642 30 15,  e-mail: sekretariat@zg-ostroda.pl  
NIP: 741 15 08 904,  REGON: 510407008 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

 Przetarg nieograniczony. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). Rodzaj zamówienia – roboty 
budowlane. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
5.225.000,00 euro. 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlane obejmuj ące adaptacj ę - remont istniej ącego 
budynku pokoszarowego na cele biurowe wraz z niezb ędną infrastruktur ą techniczn ą i zjazdem 
w ulic ę Stefana Czarnieckiego. Obiekt nale ży do zespołu tzw. „Białych Koszar” i podlega 
ochronie konserwatorskiej (obiekt jest wpisany do R ejestru Zabytków Nieruchomych decyzj ą nr 
A-4621). 

3.1. Opis przedmiotu zamówienia określają: 

1) opis przedmiotu zamówienia - Zał ącznik nr 1 do SIWZ, 

2) projekt umowy - Zał ącznik nr 3 do SIWZ, 

3) projekt budowlany - wykonawczy: 

a) architektura plus charakterystyka energetyczna - Załącznik nr 10 do SIWZ , 

b) konstrukcja - Załącznik nr 11 do SIWZ , 

c) instalacje sanitarne- Załącznik nr 12 do SIWZ ; 

d) Instalacje elektryczne i niskoprądowe - Załącznik nr 13. do SIWZ , 

e) drogi - Załącznik nr 14 do SIWZ , 

f) zieleń - Załącznik nr 15 do SIWZ . 

4) Przedmiary i specyfikacje – Adaptacja - remont budy nku u żyteczno ści publicznej na 
biura Zwi ązku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko ” wraz z 
infrastruktur ą techniczn ą na działce nr 154/3 i 102/3 obr.8 m. Ostróda, ul. 
Czarnieckiego 28 obejmuj ący: 

a) architektura - Załącznik nr 16 do SIWZ , 

b) konstrukcja - Załącznik nr 17 do SIWZ , 

c) instalacje sanitarne - Załącznik nr 18 do SIWZ ; 

d) Instalacje elektryczne i niskoprądowe - Załącznik nr 19 do SIWZ , 

e) drogi - Załącznik nr 20  do SIWZ , 

f) zieleń - Załącznik nr 21 do SIWZ ,. 

5) pozwolenie na budow ę - decyzja Starosty Ostródzkiego z dnia z dnia 31 s ierpnia 
2016r. nr 328/2016: Zał ącznik nr 22 do SIWZ , 
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3.2.   Uwagi ogólne:   

 Załączone przedmiary nale ży traktowa ć jako pomocnicze do ustalenia ceny ryczałtowej.  

 Wszelkie wskazane produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne 
parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały i urządzenia aby 
spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy 
przedmiotu zamówienia. Należy wówczas traktować, że operowanie przykładowymi nazwami 
producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku 
do określonego rozwiązania. W przypadku zamiaru zastosowania równoważnych rozwiązań w 
stosunku do wymienionych w dokumentacji projektowej, STWiOR lub przedmiarze, Wykonawca 
zobowiązany jest: 

• sporządzić opis rozwiązania równoważnego poprzez wskazanie np. typu, producenta i innych 
danych technicznych koniecznych dla dokonania jednoznacznej oceny, że spełnia ono 
wymagania dokumentacji (dokumentacja projektowa, STWiOR lub przedmiar) i zapewni 
uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych nie gorszych od rozwiązań 
wskazanych w dokumentacji.  

• Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że 
oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego, zgodnie z przepisem art. 30 ust. 5 ustawy. 

3.3. Warunki realizacji zamówienia: 

1) Zamówienie realizowane będzie na podstawie harmonogramu rzeczowo- finansowego 
opracowanego przez Wykonawcę w celu oznakowania kolejności i terminów robót oraz  ich 
finansowania. 

2) W/w harmonogram Wykonawca dostarczy i uzgodni z Zamawiającym przed podpisaniem 
umowy. 

3) Wyroby budowlane i materiały wykończeniowe przed wbudowaniem należy uzgodnić z 
Zamawiającym.  

4) Przed złożeniem oferty Zamawiający umożliwi dokonanie wizji lokalnej obiektu objętego 
zamówieniem po uprzednim skontaktowaniu się z pracownikiem Zamawiającego. 

3.4. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:  

− kod CPV: 45211350-7  Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych 

3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3.6.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.  

3.7.     Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

3.8.     Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

4. Termin wykonania zamówienia. 

Od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2017 roku. 

Wymagane terminy realizacji zamówienia: 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu zamówienia: 

− rozpocz ęcie – od dnia podpisania umowy, 
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− zakończenie –  zako ńczenie do 30 wrze śnia 2017 roku  

2. Za dzień zakończenia realizacji zamówienia uważa się dzień podpisania przez strony bezusterkowego 
protokołu odbioru końcowego robót – według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego. 

3. Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty podpisania 
umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany będzie rozpocząć wykonywanie robót nie później niż w terminie 7 dni od daty 
protokolarnego przekazania terenu budowy. 

5. Wykonawca w terminie zakończenia wykonania przedmiotu umowy zobowiązany jest uzyskać w imieniu 
Zamawiającego ostateczne pozwolenie na użytkowanie obiektu. 

5. Warunki udziału w post ępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.  

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 Pzp (pkt 
5.4. i 5.5. SIWZ); 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o 
zamówieniu i SIWZ. 

5.2. Warunki udziału w postępowaniu. 

5.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów,  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,  

c) zdolności technicznej lub zawodowej 

− określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

5.2.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

5.2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

5.2.4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

5.2.5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 
wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

5.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu. 

5.3.1. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.1. 
lit. a) SIWZ. 

5.3.2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub 
finansowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. b) SIWZ, jeżeli wykaże, że: 
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a) w okresie trzech ostatnich lat obrotowych, w każdym roku obrotowym osiągnął 
minimalny roczny obrót w wysokości 3.000.000 PLN, 

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 
1.000.000 PLN, 

c) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
ubezpieczenia 2.000.000 PLN na jedno i kilka zdarzeń. 

5.3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym 
mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: 

a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co 
najmniej jedną robotę budowlaną w obiekcie użyteczności publicznej wpisanej do 
rejestru zabytków obejmującą swym zakresem roboty ogólnobudowlane, instalacje 
sanitarne i elektryczne o wartości umowy minimum:  3 000 000,00 PLN brutto. 

b) dysponuje następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu oraz urządzeniami 
technicznymi dostępnymi wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego: 
Zamawiający nie określa tego warunku. 

c) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji 
zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi: 
1) co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane w 

specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami 
budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym wpisanym do rejestru 
zabytków, 

2) co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą wymagane uprawnienia do 
pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych w specjalności instalacyjnej 
w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

3) co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą wymagane uprawnienia do 
pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

4) co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą wymagane uprawnienia do 
pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej 
drogowej minimum w ograniczonym zakresie, 

5) co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą wymagane uprawnienia do 
pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych w zakresie 
telekomunikacyjnym. 

 

5.3.4. W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania 
osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, zamawiający uznaje wymagane 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury i rozwoju  z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) oraz uprawnienia 
obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a 
także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 
r., poz. 290, z późn. zm.), zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita 
Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych 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. 65).  
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5.3.5. W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, 
Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w 
rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946, z późn. zm.), osoby 
wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi, jeżeli:  

a) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, 
równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień 
budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz  

b) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w 
przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych - zostały spełnione w 
stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z 
dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 
budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.  

5.3.6. Zgodnie z art. 22a ust. 1 Pzp wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

5.3.7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia.  

5.3.8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, 
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp. 

5.3.9. 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. 

5.3.10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez 
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 
podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 Pzp. 

5.3.11. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 
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stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

1) Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

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

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

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane 
zdolności dotyczą. 

5.3.12. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do 
tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.5. ppkt 1-9 SIWZ. 

5.3.13. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 6.5. 
ppkt 1-9 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie 
części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji 
wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp. 

5.4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał 
braku podstaw wykluczenia; 

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

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. 
poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.4. ppkt 2 SIWZ;  

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 
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warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 
przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego 
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 
2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 
się o zamówienia publiczne; 

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 
1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5.5. Na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza 
również wykonawcę: 

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. z 2015 r. poz. 978, 1259, 
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 
1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);  

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, uprawnione do 
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Pzp 
z:  
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a) zamawiającym,  

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,  

c) członkami komisji przetargowej,  

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

− chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób 
niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, 
zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, co doprowadziło do 
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;  

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono 
karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;  

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym 
mowa w pkt 5;  

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 
zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 
3000 złotych;  

8) 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 art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, 
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. 

 

6. Wykaz o świadcze ń lub dokumentów, potwierdzaj ących spełnianie warunków udziału w 
post ępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
określonego w pkt 5.3.2. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: 

a) oświadczenia wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 
lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres; 

b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie 
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 

c) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 

6.2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, 
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który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku 
udziału w postępowaniu.   

6.3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej 
określonego w pkt 5.3.3. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: 

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 
wykonane, z załączeniem dowodów  określających czy te roboty budowlane zostały 
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały 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 - wzór wykazu 
stanowi Zał ącznik Nr 8 do SIWZ ; 

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi) i 
doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami - wzór wykazu stanowi Zał ącznik Nr 9 do SIWZ , 

6.4. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg 
średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski 
(Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. 

6.5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 
zamawiający żąda następujących dokumentów: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 
21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym 
przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie 
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 
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4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub 
decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 
spłat tych należności; 

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za 
wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez 
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp; 

8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o 
naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska 
lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp; 

9) oświadczenia 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); 

10) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może 
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z 
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

6.6. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, 
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, 
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór o świadczenia o 
przynale żności lub braku przynale żności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Zał ącznik nr 6 do SIWZ.  

6.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.5. SIWZ:  

1) ppkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, 
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp; 

2) ppkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
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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, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

6.8. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.7. ppkt 1 i ppkt 2 lit. b SIWZ, powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 6.7. ppkt 2 lit. a SIWZ, powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

6.9. 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 w 
pkt 6.7. SIWZ, 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. 
Przepis pkt 6.8. SIWZ stosuje się. 

6.10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o 
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

6.11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 
dokument wskazany w pkt 6.5. ppkt 1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 6.7. ppkt 1 
SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 Pzp. Jeżeli w kraju, w 
którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym 
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. 
Przepis pkt 6.8. SIWZ zdanie pierwsze stosuje się. 

6.12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

6.13. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, może 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. 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.  

6.14. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 
24 ust. 8 Pzp. 
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6.15. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w pkt 6.5. ppkt 1-9 SIWZ. 

6.16. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 6.5. ppkt 1-9 
SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, 
a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 22a Pzp. 

6.17. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym dokumencie odpowiada 
zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w 
szczególności o których mowa w pkt 6.3., zamawiający może odstąpić od żądania tych 
dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje 
przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub 
sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp, w jednolitym dokumencie. 

7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzaj ące, że oferowane roboty odpowiadaj ą wymaganiom 
określonym przez zamawiaj ącego - Zamawiaj ący nie żąda oświadcze ń i dokumentów w 
rozumieniu § 13 ust. 1 rozporz ądzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w s prawie 
rodzajów dokumentów, jakich mo że żądać zamawiaj ący od wykonawcy, okresu ich wa żności 
oraz form, w jakich dokumenty te mog ą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). 

8. Zasady składania o świadcze ń i dokumentów oraz wyboru oferty. 

8.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 
wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca 
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczeń 
stanowi ą Załączniki nr 4 i 5 do SIWZ. 

8.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o 
którym mowa w pkt 8.1. SIWZ.  

8.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa 
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te musi 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. 

8.4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli 
zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

8.5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (formularz oferty). 

8.6.Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości 
zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 
roboty budowlane były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 
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8.7.W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 
postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z 
udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 6.7. SIWZ) rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 
2016 r. poz. 1126) - dalej zwanego „rozporz ądzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.”, 
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych 
baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę 
oświadczenia lub dokumenty.  

8.8. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 5 (tj. 
składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu) 
i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 
postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 6.7. SIWZ) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 
26 lipca 2016 r., które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 
dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, zamawiający w 
celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z 
posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

8.9. W przypadku, o którym mowa w pkt 8.7. SIWZ zamawiający może żądać od wykonawcy 
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie 
przez zamawiającego dokumentów. 

8.10 Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 
dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca 
na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

8.11.Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 
2016 r., inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 8.10. SIWZ, składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

8.12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z 
nich dotyczą.  

8.13. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej. 

8.14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., innych niż 
oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości 
co do jej prawdziwości. 

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

8.16. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1. SIWZ, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez 
oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego lub brak podstaw 
wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia 
lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 
wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania 
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 
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poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 

8.17. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

8.18. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez 
zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

8.19. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 
zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 
roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

8.20. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do 
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 
aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

8.21. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany, składając ofertę, 
wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego, zgodnie z przepisem art. 30 ust. 5 ustawy. 

 

9. Informacje o sposobie porozumiewania si ę zamawiaj ącego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadcze ń i dokumentów, a tak że wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania si ę z 
wykonawcami. 

9.1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z 
wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), 
osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 
r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). 

9.2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron 
na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

9.3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

a) Krystyna Dobkiewicz - Dyrektor 

− e-mail:dobkiewicz@czystesrodowisko.eu 

− numer faxu: 89 642 30 15 

b) Jan Leonowicz- Wiceprzewodniczący 

− e-mail: jan.leonowicz@zg-ostroda.pl 
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− numer faxu: 89 642 30 15 

Zamawiaj ący nie dopuszcza porozumiewania si ę z wykonawcami za po średnictwem 
telefonu. 

10. Wymagania dotycz ące wadium. 

10.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 50.000,00 PLN 

10.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 
45 ust. 6 Pzp: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

10.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać 
bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie 
gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 

10.4.1. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie, 

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z 
przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

10.4.2. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z 
przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o 
którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie 
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania 
oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej 

10.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu 
wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Millenium 13 1160 2202 
0000 0000 6194 2539 Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca 
się złożyć wraz z ofertą.  

10.6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium 
(jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego 
nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 

10.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 
ust. 6 pkt 2-5 Pzp wykonawca składa wraz z ofertą. 
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10.8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN 
wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski 
(Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych.  

10.9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp i 
kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie 
przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez 
Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

10.10.W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których 
mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi 
wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na  „Roboty budowlane obejmuj ące adaptacj ę - remont budynku 
użyteczno ści publicznej na biura Zwi ązku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste 
Środowisko ” wraz z infrastruktur ą techniczn ą na działce nr 154/3  i 102/3 obr.8 m. 
Ostróda, ul. Czarnieckiego 28”, oznaczenie sprawy: SOA.271.13.2016. 

10.11. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka 
form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp. Zmiana formy wadium musi być dokonana z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.  

10.12. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

 

11. Termin zwi ązania ofert ą. 

11.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert. 

11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

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

11.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 11.2., nie powoduje utraty wadium. 

11.5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi 
zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

12. Opis sposobu przygotowywania ofert.  

12.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza 
składania oferty w postaci elektronicznej. 
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12.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża 
zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków powszechnie 
używanych w handlu międzynarodowym.  

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

12.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

12.5. Wzór formularza oferty stanowi  Załącznik nr 2 do SIWZ.  

12.6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.   

12.7. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 

12.8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  

12.9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę w 
ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie 
dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz 
podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.  

12.10. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed 
upływem terminu otwarcia ofert. 

12.11. Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.  

12.12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.  

12.13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający 
nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi 
zawierać oznaczenie: 

 

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na  „Roboty budowlane obejmuj ące 
adaptacj ę - remont budynku u żyteczno ści publicznej na biura Zwi ązku Gmin 
Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko ” wraz z infrastruktur ą 
techniczn ą na działce nr 154/3  i 102/3 obr.8 m. Ostróda, ul.  Czarnieckiego 28” Nie 
otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

 

12.14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  

12.15. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. 
Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym 
opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

 

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na  „Roboty 
budowlane obejmuj ące adaptacj ę - remont budynku u żyteczno ści publicznej na 
biura Zwi ązku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko ” wraz z 
infrastruktur ą techniczn ą na działce nr 154/3  i 102/3 obr.8 m. Ostróda, ul.  
Czarnieckiego 28”. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

 

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść 
oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do 
reprezentowania wykonawcy.  
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12.16. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, 
określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w 
zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

 

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na  „Roboty 
budowlane obejmuj ące adaptacj ę - remont budynku u żyteczno ści publicznej na 
biura Zwi ązku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko ” wraz z 
infrastruktur ą techniczn ą na działce nr 154/3  i 102/3 obr.8 m. Ostróda, ul.  
Czarnieckiego 28” Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

 

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis 
wykonawcy. 

 

12.17. 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 postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W 
takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie mo że zastrzec 
nazwy (firmy) oraz jego adresu, a tak że informacji dotycz ących ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatno ści zawartych w jego ofercie.  

12.18. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

 

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

13.1. Miejsce i termin składania ofert:  

a) miejsce składania ofert: biuro Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste 
Środowisko", ul. Wojska Polskiego 5, 14-100 Ostróda - sekretariat 

b) termin składania ofert: do dnia 20 grudnia 2016r., do godz. 10.00.  

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

a) miejsce otwarcia ofert: biuro Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste 
Środowisko", ul. Wojska Polskiego 5, 14-100 Ostróda - sekretariat 

b) termin otwarcia ofert: w dniu 20 grudnia 2016r. o godz. 10.30.  

13.3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez zamawiającego. 
Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem 
według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia, a wykonawca otrzyma 
potwierdzenie złożenia oferty wraz z informacją o terminie jej złożenia. 

13.4. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, 
podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie i ta cen zostanie uznana za 
zaoferowaną, 
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13.5. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o wycofaniu złożonej oferty otwierane 
będą w pierwszej kolejności.  

13.6. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o zmianie złożonej oferty zostaną 
otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który dokonał zmiany złożonej oferty. 

13.7. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie 
internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach. 

13.8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została 
złożona po terminie. 

14. Opis sposobu obliczenia ceny. 

14.1. Cenę należy podać w PLN (w złotych polskich) do dwóch miejsc po przecinku (z dokładnością 
do 1 grosza). Zamawiający nie dopuszcza podania w ofercie ceny w walucie obcej.  

14.2. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.  

14.3. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, 
składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę roboty budowlanej, której 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku. 
Wzór informacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a Pz p stanowi Zał ącznik nr 7 do SIWZ.   

 

15. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący b ędzie si ę kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

15.1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans "Ceny" i 
kryteriów „Terminu wykonania zamówienia”, „Okresu gwarancji”. 

15.2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert: 

1. Cena – 60%: 

1) oferty będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny ryczałtowej przedstawionej przez 
wykonawców zamówienia, 

2) oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów, 

3) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

 

          najniższa cena brutto spośród badanych ofert 



21 
 

wartość punktowa oferty  = __________________________________________________ x 100 
x 60% 

                            cena brutto badanej oferty  

 

2. Termin wykonania zamówienia – 10%: 

1) oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego terminu skrócenia 
czasu realizacji zamówienia zastrzegając, iż termin końcowy, to 30 wrzesie ń 2017 roku , przy 
uwzględnieniu następujących zasad oceny punktowej: 

a) termin umowny  – 0 punktów, 

b) 2 tygodnie skrócenia  – 5 punkt, 

c) 4 tygodnie skrócenia  –  10 punkty, 

2) oferta z najdłuższym terminem skrócenia czasu realizacji otrzyma maksymalną ilość 
punktów, 

3) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

          liczba punktów przyznanych badanej ofercie 

    wartość punktowa oferty  = 
_______________________________________________________ x 100 x 10% 

                               najwyższa liczba punktów spośród badanych ofert 

 

3. Termin gwarancji – 30%: 

1) oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego terminu gwarancji na 
wykonane roboty budowlane oraz urządzenia zamontowane lub dostarczone w ramach realizacji 
przedmiotu zamówienia zastrzegając, iż minimalny termin gwarancji wynosi 3 lata, przy 
uwzględnieniu następujących zasad oceny punktowej: 

a) 3 lata gwarancji – 0 punktów, 

b) 4 lata gwarancji – 15 punkt, 

c) 5 lat gwarancji –  30 punkty, 

2) oferta z najdłuższym terminem gwarancji otrzyma maksymalną ilość punktów, 

       3) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

          liczba punktów przyznanych badanej ofercie 

wartość punktowa oferty  = _______________________________________________________ 
x 100 x 15% 

                               najwyższa liczba punktów spośród badanych ofert 

 

16. Informacja o formalno ściach, jakie powinny zosta ć dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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16.1. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę 
wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: 

1) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, 

2) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana, 

3) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi 
przez osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, o których mowa w pkt 5.3.3. lit. c 
SIWZ, 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę polisę potwierdzającą zawarcie 
umowy ubezpieczenia ryzyk budowlano - montażowych na sumę ubezpieczenia 
2.000.000,00 PLN wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. 

16.2. Warunki wymagane dla ubezpieczenia ryzyk budowlano - montażowych, o których mowa w pkt 
16.1. ppkt 4 SIWZ.: 

1) odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się w pierwszym dniu okresu ubezpieczenia 
wskazanym w polisie, nie później jednak niż w dniu przekazania wykonawcy placu budowy; 

2) odpowiedzialność ubezpieczyciela kończy się w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia lub: 

− w odniesieniu do obiektu budowlanego - w dniu odbioru końcowego obiektu lub jego 
części, albo w dniu przekazania go do użytkowania (eksploatacji), 

− w odniesieniu do obiektu montażowego - w dniu odbioru końcowego obiektu lub jego 
części, albo w dniu przekazania go do użytkowania (eksploatacji), albo z chwilą 
zakończenia prób gorących, nie później jednak niż w cztery tygodnie od ich 
rozpoczęcia, w zależności od tego, który fakt nastąpi wcześniej, 

− w odniesieniu do maszyn i urządzeń używanych - z chwilą rozpoczęcia prób gorących, 

− w odniesieniu do sprzętu, wyposażenia, zaplecza budowy, maszyn budowlanych - z 
chwilą usunięcia ich z terenu budowy, 

− w dniu, w którym umowa ubezpieczenia uległa rozwiązaniu lub wygasła, w zależności 
od tego, które z tych zdarzeń miało miejsce wcześniej. 

16.3. W przypadku zmian wprowadzonych do umowy ubezpieczenia w trakcie trwania okresu 
ubezpieczenia zapisy dotyczące początku i końca okresu ubezpieczenia stosuje się odpowiednio. 
 

16.4. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rozpoczyna 
się i kończy wraz z odpowiedzialnością z tytułu ubezpieczenia mienia, zgodnie z pkt 16.2. SIWZ. 

16.5.Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie: 

1) szkód powstałych w skutek rażącego niedbalstwa Wykonawcy i podwykonawcy lub 
podwykonawców. 

17. Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

17.1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 8 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca 
wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

17.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na 
rachunek bankowy zamawiającego w Banku Millenium 13 1160 2202 0000 0000 6194 2539. 
Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek 



23 
 

bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku 
bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany 
przez zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego). 

17.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku 
następujących formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 
2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 

W przypadku wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 
- 5 Pzp wykonawca składa oryginał dokumentu potwier dzającego wniesienie 
zabezpieczenia w tych formach. 

17.4. Z zastrzeżeniem pkt 17.5. SIWZ, z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 148 ust. 1 
pkt 2 - 5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie 
zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty 
stanowiącej 8 % ceny całkowitej podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez wykonawcę (zobowiązanego). 

17.5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. 

17.6. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp musi wynikać, 
że kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% 
wysokości zabezpieczenia. 

17.7 Kwota, o której mowa w pkt 17.6. SIWZ jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady. 

17.8. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: 

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 
kredytowej, 

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o 
zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

17.9. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

17.10. Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, musi 
wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia 
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publicznego na „Roboty budowlane obejmuj ące adaptacj ę - remont budynku u żyteczno ści 
publicznej na biura Zwi ązku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko ” 
wraz z infrastruktur ą techniczn ą na działce nr 154/3  i 102/3 obr.8 m. Ostróda, ul.  
Czarnieckiego 28”.  

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

17.12. Jeżeli wykonawca wnosi zabezpieczenie w walucie obcej, kwota zabezpieczenia zostanie 
przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez 
Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) obowiązującego w dniu 
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

17.13. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 
Pzp i kwota zabezpieczenia zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota 
zabezpieczenia zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut 
obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w 
dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

17.14. 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. 

 

18. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi  Załącznik nr 3 do SIWZ. 

 

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługuj ących wykonawcy w toku post ępowania o 
udzielenie zamówienia. 

19.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) odrzucenia oferty odwołującego; 

d) opisu przedmiotu zamówienia; 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

19.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 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. 

19.4. 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. 
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Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

19.5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 
ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w 
przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

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

19.7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 
Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.  

19.8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na 
korzyść jednej ze stron. 

19.9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie 
później niż do czasu otwarcia rozprawy. 

19.10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny 
od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

19.11. W sprawach nie uregulowanych w pkt 19 w zakresie wn iesienia odwołania i skargi maj ą 
zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp. 

 

20. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o któ rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp (jeżeli 
zamawiaj ący przewiduje udzielenie takich zamówie ń). 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

 

21. Adres strony internetowej zamawiaj ącego. 

www.czystesrodowisko.eu  

 

22. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp . 

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: co 

najmniej 5 osób wykonuj ących czynno ści ogólnobudowlane.  

2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
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a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 

3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

• oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy 

o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

wykonawcy lub podwykonawcy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopi ę umowy/umów o prac ę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 

szczególności1 bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

• zaświadczenie wła ściwego oddziału ZUS,  potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopi ę dowodu potwierdzaj ącego zgłoszenie pracownika przez pracodawc ę do 

ubezpiecze ń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych. 

4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w 

postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w 

wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu 
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potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.  

5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

23. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.  

Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia, które mogą obejmować 
aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem 

24. Standardy jako ściowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp: 

Zamawiający nie określa standardów jakościowych, gdyż zastosował kryteria: cena i inne kryteria oceny 
ofert. 

25. Zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy. 

Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru wykonawcy określa wzór umowy stanowi ący Zał ącznik nr 3 do SIWZ. 

 

26. Informacja o obowi ązku osobistego wykonania przez wykonawc ę kluczowych cz ęści 
zamówienia (jeżeli zamawiaj ący dokonuje takiego zastrze żenia zgodnie z art. 36a ust. 2 Pzp) . 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 
zamówienia. 
 

27. Wymagania dotycz ące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s ą roboty budowlane, 
których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez za mawiaj ącego odpowiednio zastrze żeń lub 
sprzeciwu (jeżeli zamawiaj ący okre śla takie wymagania) . 

Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem s ą roboty budowlane, których niespełnienie 
spowoduje zgłoszenie przez zamawiaj ącego odpowiednio zastrze żeń lub sprzeciwu musi 
zawierać nast ępuj ące zapisy: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Generalnemu Wykonawcy faktury lub rachunku wystawionych na podstawie 
protokołów potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej, 

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 
umową zawartą pomiędzy Inwestorem a Generalnym Wykonawcą, 

c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcom za wykonane przez nich roboty budowlane 
będące przedmiotem umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w 
umowie dla Generalnego Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów 
częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę,  

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 
poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Generalnym 
Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w 
Dokumentacji projektowej oraz standardom deklarowanym w Ofercie Generalnego Wykonawcy, 
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e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, 
nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Generalnego 
Wykonawcy wobec Inwestora, 

f) Podwykonawca musi proporcjonalnie w zakresie odnoszącym się do części wykonywanej 
przez siebie umowy: 

i. wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co 
najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Generalnego Wykonawcy w związku z 
realizacją umowy,  

ii. dysponować osobami posiadającymi uprawnienia wymagane przepisami prawa, po uprzednim 
uzyskaniu zgody Inwestora w zakresie odnoszącym się do osób, którymi dysponuje 
Podwykonawca i które będą uczestniczyły w realizacji umowy, 

g) Podwykonawcy są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie 
dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo, 

h) zobowiązanie Podwykonawcy do spełnienia wszelkich wymagań określonych przez 
Zamawiającego, co do wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp. 

 

28. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem s ą dostawy lub usługi, które, z 
uwagi na warto ść lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegaj ą obowi ązkowi 
przedkładania zamawiaj ącemu (jeżeli zamawiaj ący okre śla takie informacje) . 

Zamawiający nie wskazuje umów o podwykonawstwo nie podlegających obowiązkowi przedłożenia. 

 

29. Procentowa warto ść ostatniej cz ęści wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie 
zamówienia na roboty budowlane (jeżeli zamawiaj ący okre śla taką warto ść, zgodnie z art. 143a 
ust. 3 Pzp) . 

Zamawiający nie określa procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia, gdyż termin wykonania 
zamówienia jest krótszy niż 12 miesięcy. 
 

30. Podanie nazw  albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi, zaanga żowanych w roboty budowlane.  

30.1. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już 
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi.  

30.2. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w pkt 
25.1. SIWZ., w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych lub usług. 

 

31. Niżej wymienione zał ączniki do SIWZ stanowi ą jej tre ść: 

1) Załącznik nr 1 do SIWZ  - opis przedmiotu zamówienia, w tym wymagania w zakresie dostępności 
dla osób niepełnosprawnych, 

2) Załącznik nr 2 do SIWZ  - formularz oferty, 
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3) Załącznik nr 3  do SIWZ  - wzór umowy,  

4) Załączniki nr 4 i 5 do SIWZ  - wzór oświadczeń w zakresie wskazanym przez zamawiającego w 
ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wstępnie 
potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, 

5) Załącznik nr 6 do SIWZ  - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, 

6) Załącznik nr 7 do SIWZ  - wzór informacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a Pzp, 

7) Załącznik nr 8 do SIWZ  - wzór wykazu - 5.3.3. pkt a SIWZ, 

8) Załącznik nr 9 do SIWZ  - wzór wykazu - 5.3.3. pkt c SIWZ, 

9) Projekt budowlany - wykonawczy:  

a) architektura plus charakterystyka energetyczna - Załącznik nr 10 do SIWZ , 

b) konstrukcja - Załącznik nr 11 do SIWZ , 

c) instalacje sanitarne- Załącznik nr 12 do SIWZ ; 

d) Instalacje elektryczne i niskoprądowe - Załącznik nr 13. do SIWZ , 

e) drogi - Załącznik nr 14 do SIWZ , 

f) zieleń - Załącznik nr 15 do SIWZ . 

10) przedmiary i specyfikacje – Adaptacja - remont budynku u żyteczno ści publicznej na biura 
Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko ” wraz z infrastruktur ą 
techniczn ą na działce nr 154/3 i 102/3 obr.8 m. Ostróda, ul. Czarnieckiego 28 obejmuj ący: 

a) architektura - Załącznik nr 16 do SIWZ , 

b) konstrukcja - Załącznik nr 17 do SIWZ , 

c) instalacje sanitarne - Załącznik nr 18 do SIWZ ; 

d) Instalacje elektryczne i niskoprądowe - Załącznik nr 19 do SIWZ , 

e) drogi - Załącznik nr 20  do SIWZ , 

f) zieleń - Załącznik nr 21 do SIWZ ,. 

11) pozwolenie na budow ę - decyzja Starosty Ostródzkiego z dnia z dnia 31 s ierpnia 2016r. nr 
328/2016: Załącznik nr 22 do SIWZ , 

 

Treść SIWZ z załącznikami zatwierdzam: 

 

  Jan Leonowicz – Wiceprzewodnicz ący Zarz ądu 

 

 


