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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

dla postępowania: 

„Przebudowa - modernizacja targowiska w miejscowości Stawiszyn, 

wraz z niezbędną infrastrukturą, budowa budynku na cele promocji lokalnych produktów, 

budowa budynku na cele obsługi weterynaryjnej z wiatą  

do sprzedaży zwierząt” 

 

 

o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej 

„Ustawą”. 
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I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Zamawiający: 

Gmina i Miasto Stawiszyn 

ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn 

http://bip.stawiszyn.pl  

tel. 62 75-28-079 / fax: 62 75-28-097 

email: sekretariat@stawiszyn.pl. 

2. Postępowanie jest prowadzone z możliwością zastosowania – zgodnie z art. 24 aa ustawy 

prawo zamówień publicznych (zwanej dalej PZP) tzw. Procedury odwróconej.  

W przypadku zastosowania procedury odwróconej zamawiający najpierw dokona oceny ofert,   

a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,  

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych 

wynikającymi z PZP. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ) zastosowanie mają przepisy cytowanej powyżej 

ustawy. 

4. W celu złożenia prawidłowej oferty wykonawca powinien zapoznać się z wszystkimi 

częściami specyfikacji. 

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej 

oferty przez dwa lub więcej podmiotów, np. konsorcjum, spółka cywilna) pod następującymi 

warunkami: 

a) wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy sprawie 

zamówienia publicznego- nie dotyczy to spółki cywilnej, o ile pełnomocnictwo  

do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki; 

b) dokumenty w postępowaniu wykonawcy składają zgadnie z zapisami części VI SIWZ. 

6. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa - modernizacja targowiska w miejscowości 

Stawiszyn, wraz z niezbędną infrastrukturą, budowa budynku na cele promocji lokalnych 

produktów, budowa budynku na cele obsługi weterynaryjnej z wiatą do sprzedaży zwierząt” 

w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie 

podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej 

infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00011-65171-UM1500002/17 z dnia 03.11.2017r. 

1. Zakres zadania: 

-prace porządkowe 

-zdjęcie humusu 

-wzmocnienie podłoża 

-ułożenie krawężników 678,5mb 

http://bip.stawiszyn.pl/


                                                                   

- konstrukcja nawierzchni chodników, parkingów oraz placu targowego 

-zjazd publiczny 40,00 m2 

-nawierzchnia  placu targowego  2541,00 m2 

-nawierzchnia wjazdu i wyjazdu 3866,75 m2 

-niecek dezynfekcyjnych 2 szt 

-budowa wpustów kanalizacji deszczowej  

-budowa budynku na cele promocji lokalnych produktów (pow. zabudowy 127,31 m2) 

-budowa budynku obsługi weterynaryjnej z wiatą(pow. zabudowy 49,80 m2) 

-wykonanie przyłączy wodociągowego, kanalizacji sanitarnej , deszczowej  

-wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej w tym oświetleniowej 6 latarni w tym 2  

autonomiczne  

-obsługa geodezyjna, 

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, uzyskanie pozwolenia  

na użytkowanie. 

 

Szczegółowy zakres robót ujęty jest w projekcie budowlano - wykonawczym, STWiORB 

oraz w przedmiarze robót stanowiącym część pomocniczą określenia ilości robót.  

Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego 

sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. 

 

Zaleca się aby wykonawcy dokonali wizji lokalnej w miejscu realizacji Inwestycji w celu oceny 

dokumentów przekazanych w ramach danego postępowania przez Zamawiającego. 

 

2. CPV 

45213142-0 Roboty budowlane w zakresie targowisk na wolnym powietrzu  

45213141-3 Roboty budowlane w zakresie targowisk zadaszonych  

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45260000-7 Roboty w zakresie pokryć i konstrukcji dachowych 

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w projekcie załącznik nr 1  

do SIWZ oraz STWiORB załącznik nr 2 do SIWZ. 

4. Obiekty budowlane należy budować zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając 

niezbędne warunki do korzystania z obiektów przez osoby niepełnosprawne,  

w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. 

5. Wybrany w niniejszym postępowaniu wykonawca w terminie 30 dni od daty podpisania 

umowy przedstawi kosztorys szczegółowy, który będzie służył do obliczenia należytego 

wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, dozwolonej zmiany 

w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia lub rezygnacji zamawiającego  

z wykonania części przedmiotu umowy. Wykonawca nie ma obowiązku załączenia 

kosztorysu do oferty. 

6. Wykonawca w ofercie wskaże okres udzielanej gwarancji na wykonany przedmiot 

zamówienia (w miesiącach) - liczony od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie okres udzielonej gwarancji nie może być krótszy niż 36 

miesięcy. 



                                                                   

7. Zamawiający przyjmuje ryczałtową formę wynagrodzenia dla wykonawcy za realizację 

przedmiotowego zamówienia. W związku z powyższym za podstawę określenia wartości 

wykonania zadania należy przyjąć dokumentacje projektową oraz wytyczne zamawiającego w 

SIWZ.  

8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w 3 (trzech) częściach zgodnie z poniższym programem 

płatności na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę i dostarczonej do siedziby 

Zamawiającego faktury VAT wraz z protokołem odbioru wykonania danego etapu 

podpisanym bez zastrzeżeń przez Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru. 

 

Faktura Zakres rzeczowy do zrealizowania Termin na złożenie 

faktury 

Pierwsza faktura - Roboty przygotowawcze, ogrodzenie, 

- Budynek obsługi weterynaryjnej z wiatą  

   do sprzedaży zwierząt, 

- Instalacje zewnętrzne sanitarne, 

- Instalacje elektryczne zewnętrzne 

Nie wcześniej niż 

04.06.2018 rok 

Druga faktura - Budynek na cele promocji lokalnych 

produktów, 

- Zagospodarowanie terenu 

Nie wcześniej niż 

04.06.2018 rok  

oraz nie później niż 

23.11 .2018 

Trzecia faktura - Nawierzchnie 

- Nawierzchnie-utwardzenie placu 

- Zakończenie robót -roboty porządkowe 

Nie wcześniej  

 niż 01.01.2019  

ale nie później niż 

15.03.2019 

 

9. Zamówienie będzie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 poddziałanie: „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie  

i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury 

i powiązanej infrastruktury”. Nazwa projektu: „Przebudowa - modernizacja targowiska 

w miejscowości Stawiszyn, wraz z niezbędną infrastrukturą, budowa budynku na cele 

promocji lokalnych produktów, budowa budynku na cele obsługi weterynaryjnej z wiatą do 

sprzedaży zwierząt”. 

10. Oryginał dokumentacji znajduje się w siedzibie zamawiającego Stawiszyn,  

ul Szosa  Pleszewska 3. 

11. Zamawiający informuje, że w przypadku użycia w treści SIWZ znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty 

lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązanie 

równoważne, pod warunkiem, iż oferowany przedmiot zamówienia będzie o takich samych 

lub lepszych parametrach technicznych, merytorycznych, cechach użytkowych, 

jakościowych, funkcjonalnych. 

     Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń posiadających parametry 

co najmniej tożsame z głównymi parametrami materiałów i urządzeń opisanych 

w projekcie, które to parametry są konieczne do zapewnienia zasadniczej funkcji 

przewidzianej dla danego materiału lub urządzenia. Zaoferowanie rozwiązań równoważnych 

w stosunku do wskazanych w dokumentacji jest możliwe pod warunkiem, że zapewnią 

uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą 

zgodne pod względem: gabarytów i konstrukcji, (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, 

liczba elementów składowych), charakteru użytkowego (tożsamości funkcji), charakterystyki 



                                                                   

materiałowej (rodzaju jakość materiałów), parametrów technicznych (wytrzymałość trwałość, 

dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja), parametrów 

bezpieczeństwa użytkowania, Standardów emisyjnych. 

12. Zamawiający nie przewiduje możliwości wystąpienia zamówień polegających  

na powtórzeniu podobnych robót budowlanych (art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP). 

13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i wymaga złożenia 

oferty w oparciu o dokumenty zawarte w SIWZ. 

15. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 

16. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

17. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

18. Obowiązek zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę 

a)  Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

     Zamawiający wymaga, aby wszystkie prace fizyczne oraz czynności wykonywane przez 

operatorów sprzętu budowlanego były wykonywane przez osoby zatrudnione przez 

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy(Dz.U. z 2018 , poz. 108 ze zm.); 

b) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób o którym mowa w art. 29 ust 3a ustawy PZP;  

Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca, w terminie 7 dni roboczych  

od podpisania umowy, przedłożył zamawiającemu oświadczenie, iż osoby o których mowa  

w pkt a, są przez wykonawcę/podwykonawcę zatrudnione na podstawie umowy o pracę  

w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy. W przypadku zmiany składu osobowego 

wykonawca/podwykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do aktualizacji oświadczenia 

w terminie natychmiastowym (w dniu rozpoczęcia pracy przez nowego pracownika  

w zakresie przedmiotu zamówienia); 

c) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań  

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

Każdorazowo na żądanie zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym,  

nie krótszym niż 4 dni robocze, wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia  

do wglądu zamawiającego, dowodów zawarcia umów o pracę przez wykonawcę/ 

podwykonawcę z osobami, o których mowa w pkt a). 

     Nie przedłożenie przez wykonawcę /podwykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt b) 

lub dowodów, o których mowa w pkt c) będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia pracowników świadczących usługi/roboty na podstawie umowy o pracę. 

Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługi/roboty  

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, wykonawca zapłaci 

zamawiającemu kary umowne określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7  

do SIWZ. 

19. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. 

 

III . TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

od dnia udzielenia zamówienia do dnia 15 marca 2019 r. 

 

 



                                                                   

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

na mocy art. 24 ust 1 ustawy PZP oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności Zawodowej  

o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu; 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu; 

3) zdolność techniczna lub zawodowa: 

Wykonawca posiada doświadczenie, tj. 

a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 1 zadanie  

o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto polegające na budowie, przebudowie  

lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej. 

 

Uwaga: 

- przez wykonanie (zrealizowanie i zakończenie) należy rozumieć doprowadzenie co najmniej  

do podpisania protokołu końcowego odbioru robót, - przez jedno zadanie należy rozumieć robotę 

budowlaną (wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie), zrealizowaną w oparciu o jedną 

umowę cywilnoprawną, 

 

- wartości podane w innych walutach niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu 

NBP na dzień podpisania protokołu końcowego odbioru robót.  

 

b)Wykonawca dysponuje co najmniej:  

• Kierownikiem budowy z uprawnieniami o specjalności branży konstrukcyjno - budowlanej  

bez ograniczeń;  

• Kierownikiem robót branży elektrycznej o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; 

 • Kierownikiem robót branży sanitarnej o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

 i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  

bez ograniczeń;  

Dopuszcza się, aby jedna osoba dysponowała uprawnieniami do kierowania robotami 

budowlanymi w dwóch specjalnościach. 

 

4) Wykonawca spełnia warunek w zakresie grup społecznie marginalizowanych. 

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu. 

 

2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych i zawodowych wykonawcy 

w inne przedsięwzięcie gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizacje 

zamówienia. 

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich 

musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie artykułu 24 ust 1 

ustawy PZP. 

4. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust 5ustawy PZP. 



                                                                   

5. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22a ust 1 

ustawy PZP może 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. 

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

zamawiającemu, że realizując zadanie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów na potrzeby realizacji zamówienia. 

7. Zamawiający oceni, czy udostępnienie wykonawcy przez inne podmioty, zdolności techniczne 

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

wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec 

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

8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych  

lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizowały roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

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 w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba  

że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

podmiotu, o którym mowa w ust 5 nie potwierdzają spełnienia przez wykonawców warunków 

udziału  

w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający 

zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot 

innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej 

części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową 

lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.  

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Oferta winna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze formularza ofertowego 

stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 

2. Wraz z ofertą winny zostać złożone odpowiednio oświadczenia wymienione w części 

VI ust 1-4 SIWZ. 

3. W przypadku, gdy wykonawca działa przez pełnomocnika, zobowiązany jest przedłożyć wraz 

z ofertą stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. Przedmiotowe pełnomocnictwo należy założyć w formie oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii. 

4. Wykonawca, który zamierza wykonać zamówienie przy udziale podwykonawcy,  

musi wyraźnie w ofercie wskazać jaką część wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. 

Należy w tym celu wypełnić odpowiednio stosowny punkt w formularzu ofertowym.  

W przypadku, gdy wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale 

podwykonawców, należy wpisać w formularzu – nie dotyczy lub inne podobne sformułowanie. 

Jeżeli wykonawca pozostawi ten punk formularza nie wypełniony (puste pole), zamawiający 

uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi bez udziału podwykonawców.  

Jeżeli wykonawcy znane są firmy podwykonawców na etapie składania oferty, winien wskazać  

je na formularzu ofertowym. 



                                                                   

5. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu 

podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed 

przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu  

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

Zamawiającego o wszystkich zmianach danych, o których mowa w zadaniu pierwszym, w 

trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.  

6. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, pod rygorem nieważności w formie pisemnej 

Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego 

wykonawcę. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu w języku polskim, pismem 

komputerowym, maszynowym lub inną trwałą czytelną techniką. Oferty nieczytelne nie będą 

rozpatrywane. 

8. Oferta wraz załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną  

do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i do zaciągania zobowiązań w wysokości 

odpowiadającej cenie oferty. Zaleca się, aby osoba ta podpisała każdą stronę oferty.  

 

W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osobę nie wymieniona w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 

Wykonawcy, należy do oferty załączyć odpowiednie pełnomocnictwo. 

 

9. Celem ułatwienia pracy komisji przetargowej pożądanym jest, aby każda zapisana strona 

oferty oraz wszystkie załączniki były kolejno ponumerowane oraz spięte/zszyte w sposób 

zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

10. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej. 

11. Wykonawca składający ofertę musi złożyć wszystkie oświadczenia i dokumenty, które jego 

dotyczą, wymagane postanowieniami niniejszej specyfikacji. 

12. Wymagane oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których 

zdolnościach lub sytuacji podlega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP 

oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Wymagane dokumenty inne niż 

oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

Za zgodność z oryginałem należy poświadczyć każdą zapisaną stronę kopii dokumentu.  

Powyższy zapis nie dotyczy pełnomocnictw, które muszą być przedłożone wyłącznie w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 

13. Poświadczenie 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. 

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

15. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

16. Wszelkie załączniki do specyfikacji powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę  

bez wyjątku i ściśle wg warunków i postanowień specyfikacji. Jeżeli jakaś część dokumentów  

nie będzie dotyczyła Wykonawcy powinien w niej umieścić adnotację „nie dotyczy”. 

Wykonawca nie może dokonywać żadnych merytorycznych zmian w załącznikach i 

dostosowywać  

ich do własnych potrzeb. 



                                                                   

17. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią 

przed upływem terminu otwarcia ofert. 

18. Koperta powinna być opisana następujący sposób: 

„Oferta na przetarg nieograniczony dot. zadania Przebudowa - modernizacja targowiska  

w miejscowości Stawiszyn, wraz z niezbędną infrastrukturą, budowa budynku na cele promocji 

lokalnych produktów, budowa budynku na cele obsługi weterynaryjnej z wiatą do sprzedaży 

zwierząt” 

„Otwarcie ofert w dniu…………….. godz. ……………” 

oraz dopisek „ Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”. 

Na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy. 

W momencie złożenia tak przygotowanej oferty, na kopercie zostanie złożona pieczęć 

Zamawiającego, zapisana data, godzina złożenia oferty oraz kolejny jej numer. 

19. Oferty złożone po wyznaczonym do składania ofert terminie zostaną zwrócone 

Wykonawcom na zasadach określonych w art. 84 ust 2 ustawy PZP. 

20. Decydujące znaczenie do oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

21. Wykonawca może wprowadzać poprawki, modyfikacje i uzupełnienia, zwane dalej 

zmianami do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie  

o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio 

oznakowanej, z podaną nazwą i adresem wykonawcy i dodatkowym zapisem „Zmiana oferty”. 

Koperty oznaczone „Zmiana oferty” zostaną otwarte bezpośrednio po otwarciu oferty pierwotnej 

Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania 

zmian, zostaną dołączone do oferty. 

22. Wykonawca może przed upływam terminu składania ofert wycofać ofertę. W przypadku 

wycofania oferty Wykonawca powinien złożyć pisemne powiadomienie o wycofaniu jego oferty 

przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożona 

wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej, z podaną 

nazwą i adresem Wykonawcy i z dodatkowym napisem „Wycofanie oferty”. W terminie 

otwarcia ofert, tak oznaczone koperty zostaną otwarte w pierwszej kolejności, a koperty z 

ofertami, których dotycz wycofanie nie będą otwierane i zostaną zwrócone Wykonawcy po 

upływie terminu otwarcia ofert. 

23. W przypadku, gdyby oferta, oświadczenie lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące 

tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, winien w sposób nie budzący 

wątpliwości zastrzec, które informacje nie mogą być udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w 

osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączonej ponumerowane. Nie mogą 

stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa w szczególności informacje podawane do wiadomości 

podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zadania, okresu 

gwarancji 

 i warunków płatności zawartych w ofercie.  



                                                                   

24. Do przeliczenia w PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN 

Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez NBP z dnia wszczęcia postępowania. 

25. W przypadku, gdy Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której zamieścił SIWZ, 

edytowalną wersję załączników do SIWZ i wystąpią rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną,  

a dokumentem w pliku PDF, za prawidłową należy przyjąć nieedytowalną wersję dokumentu. 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW  

DO WYKLUCZENIA  

Dokumenty składane wraz z ofertą. 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  

w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą 

stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu  

z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzić spełnienie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy  

z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw  

do wykluczenia . 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wskazania braku 

istnienia wobec nich podstaw do 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 ust . 1. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 

Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą zobowiązania tych podmiotów do oddania 

wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

W tym celu Wykonawca może skorzystać ze wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.  

Dla oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów  

na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami  

w stopniu przez Wykonawcę umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego 

oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tym podmiotami gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do ich zasobów, przedłożony dokument winien zawierać w szczególności informacje  

o: zakresie dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposobie wykorzystania 

zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia; zakresie  

i okresie udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia oraz informacje czy 

podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału  

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane lub usługi których wskazane zdolności dotyczą. 

5. Oświadczenie o dysponowaniu osobami sprawującymi samodzielne funkcje techniczne 

(kierownik budowy) z określeniem branży, z określeniem  uprawnień i przynależnością  

do określonej Izby,   lata doświadczenia.( zgodnie z § IV ust 1 pkt 3 SIWZ) 

 

 

 



                                                                   

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego 

 

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnego 

na dzień złożenia, wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów 

na rzecz których te roboty zostały wykonane (wg załącznika nr 6 do SIWZ) oraz dowodów 

określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym 

czy te roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo 

ukończone. Dowodami, o których mowa są referencje lub inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych 

dokumentów-inne dokumenty. 

2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

    Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego, 

na której zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ, informacji, o której mowa w art. 86 

ust 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy 

PZP, wraz ze złożeniem oświadczenia, że Wykonawca może przedstawić dowody,  

że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących 

wspólnie wymaga się złożenia w/w dokumentu dla wszystkich podmiotów. 

Pozostałe informacje 

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym SIWZ, zastosowanie mają przepisy 

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

(Dz.U. z 2016r. poz. 1126). 

 

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, 

A TAKŻE WSKAZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA  

SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy mogą przekazywać w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy i Miasta  

w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, za pośrednictwem operatora 

pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną ( Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) na adres: sekretariat@stawiszyn.pl. 

Powyższe nie dotyczy: ofert, umowy, oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w 

rozdziale VI SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o których mowa w 

art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla których obowiązuje forma pisemna. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 1, każda ze 

stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

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

udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do 



                                                                   

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

składania ofert.  

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu, 

 o którym mowa w ustępie 3 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

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

mowa w ust. 3. 

 

6. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępni ją na stronie internetowej,  

na której umieszczona została SIWZ. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców, w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących SIWZ. 

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania 

ofert, zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się 

integralna częścią SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na swojej 

stronie internetowej, na której umieszczona została SIWZ. 

9.W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonej odpowiedzi, 

jako obowiązująca należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 

10. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ 

nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na 

wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający 

poinformuje Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz udostępni tą informację na swojej 

stronie internetowej, na której umieszczona została SIWZ. 

11. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami ze strony Zamawiającego są: 

-Lesław Luźny Inspektor ds. budownictwa, tel. 62 7528079, 600-220-953 

- Katarzyna Andrzejewska, tel. 62 7528079 

VIII.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

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

3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie składania ofert, bieg terminu związania ofertą 

ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajowa Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

 

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIAI OTWARCIA OFERT  

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 

62-820 Stawiszyn; sekretariat. 

2. Termin składania ofert upływa 16 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 

3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w 16 kwietnia 2018 r. o godzinie 10.30 w Urzędzie Gminy 

i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której 

zamieścił SIWZ informacje dotyczące: 



                                                                   

 Kwoty jaka 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. 

 

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Wykonawca określi cenę za realizację zamówienia poprzez wskazanie w formularzu 

ofertowym (załącznik nr 3 do SIWZ) łącznej ceny brutto za realizację przedmiotu 

zamówienia. 

2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy 

stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. W cenie ofertowej winny być zawarte 

wszelkie wymagane przepisami podatki, opłaty i inne należności płatne przez 

Wykonawcę, jak również wszelkie elementy ryzyka związanego z realizacją całości 

zamówienia. 

3. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku 

(zasada zaokrąglania- poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej 5 zaokrąglić w 

górę). 

4. Zamawiający przyjmuje ryczałtową formę wynagrodzenia dla Wykonawcy za realizację 

przedmiotowego zamówienia. Kalkulację cenową Wykonawca wykona z należytą 

starannością zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej i zapisami SIWZ. 

5. Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie 

będzie podlegała zmianom, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w SIWZ. 

6. Wykonawca składający ofertę powinien poinformować Zamawiającego, czy wybór jego 

oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. W 

tym celu Wykonawca winien wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa 

lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazać ich wartość bez 

kwoty podatku. Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej 

ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z 

przepisami. 

7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste pomyłki rachunkowe z 

uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

XII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY WYKONAWCĄA ZAMAWIAJĄCYM 

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 

 Nie dopuszcza się stosowania do rozliczania walut obcych. 

 

 

 

XIII. OPIS KRTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY 



                                                                   

1. Zamawiający nie będzie oceniał ofert odrzuconych. 

2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami (ocena nastąpi w skali 1-100 pkt): 

 

 Cena (brutto) za realizację przedmiotu zamówienia 60 % 

Maksymalną ilość punktów tj. 60 otrzyma Wykonawca z najniższą ceną.  

Każdej następnej ofercie przyporządkowuje się ilość punktów proporcjonalnie mniejszą stosując 

wzór: 

 

X= (cena najniższa/cena badanej ofert) x 60% x 100 

 

 Okres gwarancji na wykonywany przedmiot zamówienia 40%. 

Maksymalną ilość punktów tj. 40 otrzyma Wykonawca z najdłuższym oferowanym okresem 

gwarancji, liczonym od dnia odbioru końcowego (okres podany w miesiącach). Każdej następnej 

ofercie przyporządkowuje się ilość punktów proporcjonalnie mniejszą stosując wzór: 

X = (okres gwarancji z oferty badanej/najdłuższy oferowany okres gwarancji) x 40% x 100 

Zamawiający zastrzega, że okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz nie 

powinien przekroczyć 60 miesięcy. Za udzielenie gwarancji powyżej 60 miesięcy Wykonawca 

uzyska maksymalną liczbę punktów, a do porównania z innymi ofertami pozostanie przyjęte,  

że Wykonawca udziela 60miesięcznego okresu gwarancji. W przypadku, gdy Wykonawca  

w formularzu ofertowym nie określił okresu udzielonej gwarancji Zamawiający uzna,  

iż Wykonawca udzieli minimalnej wymaganej gwarancji tj. 36 miesięcy. 

3. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę 

punktów w kryteriach: cena oraz okres gwarancji. 

4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1. Umowa zostanie zawarta zgodnie z zapisami art. 94. Ustawy PZP. 

2. O miejscu i terminie podpisania umowy Wykonawcy zostaną poinformowani w piśmie 

zawiadamiającym o wyborze oferty. W wyznaczonym terminie wybrany Wykonawca 

powinien przybyć w celu podpisania umowy 

3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

4. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na warunkach określonych w SIWZ. Zabezpieczenie powinno zostać 

wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed podpisaniem umowy 

przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna 

określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do 

wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 

oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, 



                                                                   

gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek 

z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

 

XV. ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 

1. Z wybranym Wykonawcą zamawiający zawrze umowę na warunkach określonych we wzorze 

stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w zawartej umowie. Zmiany umowy 

nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony w SIWZ. Zmiany przewidziane w 

SIWZ mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, dokonywane za zgodą 

Zamawiającego i mogą dotyczyć w szczególności kwestii: 

- aktualizacji rozwiązań projektowych ze względu na postęp technologiczny lub zmianę 

obowiązujących przepisów; zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych  

dla objętego proponowaną zmiana elementu robót budowlanych; zmiany producenta urządzeń 

lub wyposażenia; 

-  zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w szczególności w przypadku: ustawowej zmiany 

podatku VAT, ograniczenia zakresu robót przez Zamawiającego; 

- zmiany w kolejności i terminach wykonywania części robót budowlanych; 

- zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności w przypadku 

konieczności zmiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 

144 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy PZP, wystąpienia nie przewidywanych wad lub braków  

w dokumentacji projektowej i konieczności ich usunięcia, zawieszenia przez Zamawiającego 

wykonania robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, działania sił wyższych, 

wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych -roboty mogą zostać przerwane, 

a termin zakończenia robót może zostać przesunięty o czas przerwy w robotach 

udokumentowany wpisem do dziennika budowy, dokonanym przez inspektora nadzoru; 

-  zmiany w zakresie kluczowego personelu wykonawcy - dopuszczalne są zmiany osób, przy 

pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne, legitymujące się co 

najmniej równoważnymi uprawnieniami, żądanymi przez Zamawiającego, a także osób, przy 

pomocy których, wymagano określonego wykształcenia lub doświadczenia na inne, 

legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ; 

-  zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego podwykonawcy  

w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty – może to nastąpić za pisemna zgodą 

Zamawiającego, gdy Wykonawca wystąpi z takim wnioskiem do Zamawiającego. 

3. Powyższe zmiany w zawartej umowie mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są  

w szczególności następujące okoliczności: obniżenie kosztów realizacji robót lub kosztu 

eksploatacji (użytkowania) obiektu; zmiana obowiązujących przepisów; podniesienie 

bezpieczeństwa wykonywanych robót; usprawnienia w trakcie wykonywania obiektu; 

wydłużenia terminu gwarancji; opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody 

spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego 

lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy; zaistnienie 

nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, wykopalisk, wyjątkowo 

niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń 

uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach; siła 

wyższa. 

4. Warunkiem dokonania zmian w zawartej umowie jest złożenie wniosku przez stronę 

inicjującą zmianę, zawierającego odpowiednio: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, 



                                                                   

obliczenie kosztów zmiany jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie 

Wykonawcy, opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy. 

5. Jeżeli zmiana w zawartej umowie wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub STWIORB 

strona wnioskująca o zmianę, przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych 

zmian wraz z informacją o konieczności lub nie zmiany pozwolenia na budowę oraz 

przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta, nadzoru 

autorskiego  

i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużania terminu wykonania umowy 

jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem lub naruszeniem umowy przez Wykonawcę w 

takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca. 

 

XVI.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

3. Wysokość zabezpieczenia ustala się w wysokości 10% całkowitej ceny ofertowej. 

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

następujących formach; pieniądzu, poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo-kredytowej, w tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 

pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach 

udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt ustawy z 9 listopada 2000 r. 

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

5. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również w: wekslach 

z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej; przez 

ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 

jednostkę samorządu terytorialnego; przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach 

określonych w przepisach o zastawie rejestrowymi rejestrze zastawów. 

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zapłaci przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: 

Bank Spółdzielczy w Pleszewie, oddział w Stawiszynie 

Nr  55 8407 0003 0500 0101 2000 0006 

7. Wniesione pieniądze będą przechowywane na wyodrębnionym oprocentowanym rachunku 

bankowym Zamawiającego. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz 

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. 

8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie na zasadach określonych w art. 151 ustawy PZP. 

 

 

 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 



                                                                   

1.Zgodnie z art. 179 ustawy PZP, środki ochrony prawnej określone poniżej przysługują 

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w toku postępowania lub zaniechania czynności, od której 

Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy. 

3. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) Określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) Odrzucenia oferty odwołującego; 

4) Opisu przedmiotu zamówienia; 

5) Wyboru najkorzystniejszej oferty. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określić żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

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

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu. 

6.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania, w taki sposób aby zamawiając mógł zapozna się z jego treścią przed upływem 

terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do 

jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego lub 

zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany przepisami ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP tj. innymi niż wskazane w ust 3. 

8. Zamawiający powtórzy czynność lub dokona czynności zaniechanej informująco tym 

Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności w przypadku, gdy uzna 

zasadność przekazanej przez Wykonawcę informacji. Na tę czynność nie przysługuje odwołanie, 

z zastrzeżeniem art. 180 ust 2 PZP. 

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

Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia – jeżeli informacje zostały przesłane 

przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

albo w terminie 10 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób. 

10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych 

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

Biuletynie zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ zamówienia na stronie internetowej. 

11. Odwołanie wobec czynności innych niż w ust. 9 i 10 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 

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

 o okolicznościach stanowiących podstawę do wniesienia odwołania. 

12. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przysłał Wykonawcy zawiadomienia  

o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od 

dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzielaniu zamówienia. 



                                                                   

13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 

14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy Działu VI 

ustawy PZP. 

 

XVIII. INNE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA  

Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo: 

1. Przedmiot umowy podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się wykonać 

zgodnie z prawem budowlanym, wiedzą techniczną, obowiązującymi warunkami 

technicznymi, polskimi normami oraz dokumentami określającymi przedmiot 

zamówienia w niniejszym postępowaniu. 

2. Umowa z podwykonawcą nie może przewidywać wykonania robót w sposób odmienny 

od przyjętego w umowie między Zamawiającym, Wykonawcą oraz specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, w szczególności w sposób odmienny od 

dokumentacji projektowej. 

3. Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonany 

przedmiot umowy nie może nastąpić później niż w terminie 30 dni od daty doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

4. Umowa nie może zawierać zapisów uzależniających dokonanie zapłaty podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty 

należności Wykonawcy przez Zamawiającego. 

5. Umowa musi zawierać uregulowania dotyczące zawierania umów na roboty budowlane, 

dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, a szczególności zapisy warunkujące 

podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy. 

6. Umowa z podwykonawcą nie może przewidywać dla podwykonawcy wynagrodzenia, 

którego wartość brutto przekraczać będzie wartość wynagrodzenia brutto Wykonawcy 

robót, przewidzianego za część robót objęta umową o podwykonawstwo; jeżeli części 

takiej nie da się wyodrębnić na podstawie oferty Wykonawcy, umowa  

o podwykonawstwo nie może przewidywać wynagrodzenia podwykonawcy, które 

samodzielnie lub wraz z wynagrodzeniem innych podwykonawców prowadziłoby  

do przekroczenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

7. Postanowienia dotyczące zasad zawierania umów z podwykonawcami(w szczególności 

zakres oraz warunki i terminy wypłaty wynagrodzenia, w tym warunki bezpośredniej 

zapłaty przez Zamawiającego), podwykonawca obowiązany jest wprowadzić do 

umowy z dalszym podwykonawcą, przy czym obowiązki podwykonawcy obciążają 

odpowiednio każdego następnego podwykonawcę. 

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej części SIWZ mają zastosowanie przepisy 

ustawy PZP, Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa 

odnoszące się do przedmiotu zamówienia. 

 

 

XIX. WYKAZ ZAŁACZNIKÓW DO SIWZ 



                                                                   

1. Projekt budowlany 

2. STWIORB  

3. Formularz ofertowy 

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia 

warunków i udziału w postępowaniu. 

5. Pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy określonych zasobów. 

6. Wykaz wykonanych robót budowlanych 

7. Wzór umowy. 

 

 

  

BURMISTRZ STAWISZYNA 

/-/ Justyna Urbaniak 

 


