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Stawiszyn, dnia 08 marca 2019 roku 
 
 
Znak sprawy: PFiZP 271.4.2019 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
dla postępowania na: 

 

Budowa Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie 

 

 
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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Roboty budowlane 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
przeprowadzany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.). 

 

 
Spis treści:  
I. Instrukcja dla Wykonawców  
II. Projekt Umowy  
III. Szczegółowe specyfikacje techniczne  
IV. Dokumentacja projektowa  
1. Branża budowlana  
2. Branża sanitarna  
3. Branża elektryczna  
4. Branża drogowa  
V. Przedmiary robót  
 
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW  
Rozdział I. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)  
SPIS TREŚCI  
1. Nazwa oraz adres zamawiającego  
2. Tryb udzielania zamówienia   
3. Przedmiot zamówienia   
4. Termin wykonania robót   
5. Warunki udziału w postępowaniu   
6. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5   
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia   
8. Dokumenty podmiotów zagranicznych   
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia   
10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, a także 
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami   
11. Wadium   
12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy   
13. Termin związania ofertą   
14. Waluta oferty oraz waluta rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia 
publicznego   
15. Opis sposobu przygotowania oferty   
16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert   
17. Opis sposobu obliczenia ceny   
18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert   
19. Odrzucenie oferty   
20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz informacje ogólne dotyczące 
umowy   
21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego   
22. Wyjaśnienie i zmiany w treści siwz   
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23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania   
24. Opis części zamówienia (oferty częściowe)   
25. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową 
(umowa ramowa)   
26. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
lub art. 134 ust 6 pkt 3 uzupełniających   
27. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny   
28. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego   
29. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
zamawiającym a wykonawcą   
30. Aukcja elektroniczna   
31. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu   
32. Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 4   
33. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 
zamówienia   
34. Wymagania w przypadku zamówień na roboty budowlane (umowy o podwykonawstwo).   
35. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie 
zamówienia na roboty budowlane.   
36. Standardy jakościowe o których mowa w art. 91 ust. 2a.   
37. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2.   
38. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną 
liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz 
kryteria lub zasady, które instrukcja dla wykonawców  
Będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu 
wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części   
39. Ochrona danych osobowych   
40. Załączniki   
Zał. Nr 1 oferta na wykonanie zamówienia   
Zał. Nr 2 oświadczenie wykonawcy   
Zał. Nr 3 oświadczenie wykonawcy  
Zał. Nr 4 zobowiązanie podmiotu   
Zał. Nr 5 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej   
Zał. Nr 6 wykaz robót budowlanych   
Zał. Nr 7 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego   
Zał. Nr 8 karta gwarancyjna   
Zał. Nr 9 wzór gwarancji należytego wykonania umowy 
 
ROZDZIAŁ I. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW  
1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  
 
Gmina i Miasto Stawiszyn 
ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn 
www.stawiszyn.pl;  
tel. 62 75-28-079 / fax: 62 75-28-097 
email: sekretariat@stawiszyn.pl. 
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2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA  
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 
ust. 8 Prawa zamówień publicznych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 oraz art. 
39÷46.  
2.2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 z 
późn. zm.) zwana dalej „Ustawą”.  
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).  
 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
Budowa Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie  
 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa budynku przedszkola o sześciu 
oddziałach wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanego na dz. nr 93/16, 93/17, 
93/18, 93/19, 93/20, 93/21, 93/22, 93/23, 94/1, 95/1 w obrębie Stawiszyn.  
 
3.1. Zakres zamówienia obejmuje roboty:  
1) branży budowlanej, w tym:  
- roboty rozbiórkowe  
- roboty ziemne  
- roboty murowe i betonowe  
- roboty żelbetowe konstrukcyjne  
- wykonanie ścianek działowych  
- wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu  
- wykonanie posadzek i podłóg  
- wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej  
- wykonanie sufitów podwieszanych  
- roboty tynkarskie i malarskie  
- wykonanie infrastruktury dla osób niepełnosprawnych  
- wykonanie elewacji  
- wykonanie ogrodzenia  
2) branży sanitarnej, w tym:  
- wykonanie przyłącza wodociągowego  
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej  
- wykonanie doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej  
- wykonanie instalacji wod-kan 

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania  
- wykonanie doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej  
- wykonanie kotłowni  
- wykonanie instalacji wentylacji  
3) branży elektrycznej, w tym:  
- wykonanie zewnętrznej sieci elektrycznej  
- wykonanie rozdzielnic  
- wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych  
- montaż opraw i osprzętu  
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- wykonanie instalacji odgromowej i wyrównawczej  
- wykonanie pomiarów i badań  
4) branży drogowej, w tym:  
– roboty przygotowawcze  
– roboty ziemne zasadnicze i wykończeniowe  
– wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy  
– wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej  
– wykonanie elementów ulic  
– wykonanie zieleńców  
– wykonanie placu zabaw  
Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w dokumentacji projektowej z  
05.2018 r. oraz specyfikacjach technicznych i przedmiarach robót, które stanowią 
integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Zamawiający dopuszcza częściowe  fakturowanie robót .  
(Proponowane terminy zakończenia etapów- odbiorów częściowych: 
30 wrzesień 2019 
31 marzec 2020 
31 sierpień 2020) 
Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót 
budowlanych i przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.  
3.2. Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji przetargowej mogą wystąpić nazwy producenta, 
modelu, symbole, znaki towarowe patentów lub pochodzenia materiałów i urządzeń lub norm, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dane mają charakter przykładowy.  
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod 
warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w 
dokumentach wchodzących w skład SIWZ.  
3.3. Wykonawca powinien zapoznać się z dokumentacją przetargową oraz z lokalnymi 
warunkami realizacji wykonania robót.  
3.4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązuje się również do:  
1) urządzenia terenu budowy,  

2) poniesienia kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,  

3) wykonanie kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej,  

4) usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,  

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji 
– naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,  

6) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu 
umowy i przekazania go do użytku, (w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu  na użytkowanie 
obiektu budowlanego) 

7) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,  

8) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i 
pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom 
Zamawiającego,  

9) wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia 
do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,  

10) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu 
najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego.                                                                                        
3.5. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
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zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 1986) wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w 
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.  
3.6. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 
zamówienia:  
- wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Tak więc wymóg ten dotyczy 
osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. 
pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy między innymi kierownika budowy, 
kierowników robót, projektanta, geodety wykonującego obsługę geodezyjną, oraz innych 
osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z 
dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Wymóg nie dotyczy również osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą (samozatrudnienie), które wszystkie czynności 
wskazane przez Zamawiającego (jako podlegające zatrudnieniu na umowę o pracę) wykonuje 
samodzielnie.  
3.7. 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 3.6. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie 
potwierdzenia spełniania ww. wymogów,  
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  
Powyższy obowiązek Wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obowiązuje także 
pracowników Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.  
Wspólny Słownik Zamówień CPV  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
 45112000-5 Roboty ziemne 
 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
45223500-1 Roboty betonowe  
45214100-1 Roboty murowe  
45261100-1 Ścianki działowe  
45261100-5 Konstrukcja dachu  
45261210-9 Pokrycie dachu  
45432100-5 Podłoże i posadzki  
45421132-8 Stolarka okienna,  
45421131 Stolarka drzwiowa  
45410000-4 Tynki wewnętrzne  
45223500-1 Tarasy 
 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
 45331210-1 Instalowanie wentylacji 
 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 
 45321000-3 Izolacja cieplna 
 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
 45314310-7 Układanie kabli 
 45312310-3 Roboty w zakresie ochrony odgromowej 
 45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 
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 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli  
3.8. Dokonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej 
4. TERMIN WYKONANIA ROBÓT  
4.1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – od zawarcia umowy do 05.08.2020 r.  

4.2. Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 5 lat licząc od dnia spisania 
protokołu odbioru ostatecznego. Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie 
terminu gwarancji zgodnie z pkt 18.1.2 IDW .  

4.3. Okres rękojmi na wykonane roboty jest równy oferowanemu  
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.  
 
5.1.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów  
 
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu 
dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w ofercie powinien wykazać, że (w 
przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 
zamówienia, spełnienie warunku Wykonawcy wykazują łącznie):  
Zamawiający odstępuje od stawiania warunków w tym zakresie.  
5.1.2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
 
a) Wykonawca powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co  
najmniej wartości wykonania zamówienia, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed 
upływem terminu składania ofert: 
b) Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż wartość 
wykonania zamówienia.  
 
5.1.3. Zdolność techniczna lub zawodowa  
 
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu 
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca musi spełniać następujące 
warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 

niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny lub zawodowy 

potwierdzający odpowiednio spełnienie warunku tak jak w przypadku wykonawcy 

jednoosobowego):  
1) wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował (zakończył) 

a) co najmniej 1 zadanie polegające na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie 
budynku wraz z instalacjami o wartości brutto nie mniejszej niż 2 500 000,00 PLN ( słownie: 
dwa miliony pięćset tysięcy zł 00/100 PLN) 

b) co najmniej 1 zadanie polegające na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie 
budynku wraz z instalacjami sfinansowanego z funduszy publicznych  o wartości brutto nie 
mniejszej niż 2 500 000,00 PLN ( słownie: dwa miliony pięćset tysięcy zł 00/100 PLN)  

2) wskazać do [wykonania / uczestniczenia w wykonaniu] niniejszego zamówienia 
następujące [osoby / podmioty], właściwe do realizacji określonych czynności, które 
posiadają określone kwalifikacje, niezbędne do wykonania zamówienia : 
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a) Kierownika budowy z uprawnieniami o specjalności branży konstrukcyjno - budowlanej  
bez ograniczeń;  

b) Kierownika robót branży elektrycznej o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; 

 c) Kierownika 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. 
.  
6. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5  
6.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców stosownie do 
dyspozycji art. 24 ust. 1 Ustawy.  

6.2. Stosownie do dyspozycji art. 24 ust. 4 Ustawy ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje 
się za odrzuconą.  
6.3. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:  
6.3.1. Stosownie do dyspozycji art. 24 ust. 5 pkt. 1) Ustawy, 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 2017 r. poz. 1508) 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 2017 r. poz. 2344);  
6.4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 Ustawy                                                 

6.5. Stosownie do treści art. 24 ust. 8 Ustawy Wykonawca, który podlega wykluczeniu na 
podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, 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.  
6.6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na 
podstawie pkt. 6.5..  
6.7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia  
7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 
PODSTAW WYKLUCZENIA  
7.1. Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że 
nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:  
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7.1.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca  
a. nie podlega wykluczeniu;  

b. spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
7.1.2. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.1.1. Instrukcji dla Wykonawców Wykonawca 
zobowiązany jest złożyć w formie dokumentów sporządzonych zgodnie z wzorami 
stanowiącymi Załączniki Nr 2 i Nr 3 do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców w zakresie, 
jakim dotyczą Wykonawcy.  
 
Jeżeli Wykonawca składając oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.1.1. Instrukcji dla 
Wykonawców polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 
lub ekonomicznej innych podmiotów, o których mowa w pkt. 7.5. Instrukcji dla 
Wykonawców, zobowiązany jest złożyć oświadczenia w formie dokumentów sporządzonych 
zgodnie z wzorami stanowiącymi Załączniki Nr 2 i Nr 3 do niniejszej Instrukcji dla 
Wykonawców w zakresie jakim dotyczą tych podmiotów.  
Do składanych oświadczeń Wykonawca przedstawia w oryginale zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia (Załącznik nr 4).  
7.1.3. Stosownie do treści art. 24 ust. 11 Ustawy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia 
przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, 
albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, 
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy (Załącznik nr 
5). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.  

7.1.4. Zamawiający, stosownie do treści art. 24aa Ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a 
następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

7.1.5. Stosownie do treści art. 26 ust. 2 Ustawy Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego 
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni 
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy.  

7.1.6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, 
a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  
 
7.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na 
wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 
1 pkt. 1 ustawy  
1) W zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający 
żąda dokumentów potwierdzających posiadanie takich kompetencji lub uprawnień, o ile 
obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów, w szczególności:  
Nie dotyczy.  
2) W zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:  
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a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie 
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 
b) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  na 
sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 
3) W zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów  
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, 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 (Załącznik nr 6);  

2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 7).  
 
7.3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na 
wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 
1 pkt. 2 ustawy.  
Nie dotyczy.  
7.4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na 
wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 
1 pkt. 3 ustawy  
1) odpis 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 ustawy;  
7.5. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na 
zasadach określonych w art. 22a Ustawy oraz zamierzających powierzyć wykonanie 
części zamówienia podwykonawcom.  
7.5.1. Stosownie do treści art. 22a ust. 1 Ustawy 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.  

7.5.2. Stosownie do treści art. 22a ust. 2 Ustawy 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 (Załącznik nr 4).  

7.5.3. Stosownie do treści art. 22a ust. 3 Ustawy Zamawiający oceni, czy udostępniane 
wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja 
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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.  

7.5.4. Stosownie do treści art. 22a ust. 4 Ustawy w odniesieniu do warunków dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na 
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do 
realizacji których te zdolności są wymagane.  

7.5.5. Stosownie do treści art. 22a ust. 5 Ustawy Wykonawca, który polega na sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który 
zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego 
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie 
ponosi winy.  

7.5.6. Stosownie do treści art. 22a ust. 6 Ustawy, jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe 
lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 1), 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:  
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 
mowa w pkt. 1).  
7.5.7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz 
oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp 
do ich zasobów, Zamawiający żąda 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 lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  
7.5.8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów o których mowa w pkt. 7.4. ppkt. 1) 
niniejszej IDW.  

7.5.9. 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 7.1.1.  

7.5.10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia.  

7.5.11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

7.5.12. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest 
zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom oraz o ile to wiadome, podać firmy podwykonawców.  



PFiZP 271.4.2019 
Nazwa zamówienia : „ Budowa Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie” 
 

 

12 

 

7.6. Inne dokumenty:  
1) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (składane w postępowaniu wraz 
z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie 
podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; oryginał lub kopia 
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych 
oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je 
uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne DZ.U. z 2014 poz. 
1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo 
do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą;  

2) Pełnomocnictwo – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez 

Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu) – do podpisania oferty względnie do podpisania innych 
dokumentów składanych wraz z ofertą o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą, oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z 
oryginałem przez notariusza;  

3) Zobowiązanie podmiotu (jeżeli dotyczy) – (składane w postępowaniu wraz z 

oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie 

podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) – oryginał lub kopia 
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza zgodnie z zapisem punktu 7.5. 
niniejszej IDW (Załącznik nr 4);  

4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez 

Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z 
oryginałem przez notariusza zgodnie z zapisem punktu 9 niniejszej IDW;  

5) Kosztorys ofertowy – (składany w postępowaniu przez Wykonawcę wraz z 

oświadczeniami i dokumentami na wezwanie Zamawiającego) .  

6) Wraz z ofertą powinna być złożona kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium 
w pieniądzu lub oryginał dokumentu poświadczający wniesienie wadium w formie innej niż 
pieniądz – wraz z jego kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem.  
 
8. DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH  
8.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, składa zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4:  
1) pkt 7.4. ppkt. 1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości  
8.2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.1. pkt 1) lit. a, powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
8.3. 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. 8.1., 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. 8.2. stosuje się.  
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8.4. 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.  
8.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących tego dokumentu.  
8.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski.  
 

9. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
9.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni 
spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej IDW oraz nie podlegać 
wykluczeniu.  
Ponadto ww. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.  
9.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, 
o których mowa w pkt. 7.1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziały w postępowaniu oraz 
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  
9.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.  
9.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  
9.5. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawiają oni 
umowę regulującą ich współpracę.  
 
10. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  
10.1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.  
10.2. Komunikacja.  
1) Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 
uzyskać pod adresem: www.stawiszyn.pl  

2) Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.stawiszyn.pl 

3) Oferty w postępowaniu należy dostarczyć pod adres:  

Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3; 62-820 Stawiszyn,  sekretariat  

10.3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), 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 2017 r. poz. 1219), z uwzględnieniem 
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wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej. 10.4. 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.  

10.5. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  
10.6. W sytuacji, gdy wezwana strona nie potwierdzi ich otrzymania to dla potrzeb ustalenia 
obowiązujących terminów będzie brana pod uwagę data uwidoczniona na wydruku z faksu 
lub poczty elektronicznej.  
10.7. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami 
są:  
 
1)   Lesław Luźny – w sprawach technicznych, nr tel. 62 7528097,  
email: l.luzny@stawiszyn.pl 
2)   Angelika Grzelaczyk -w sprawach proceduralnych, nr tel. 62 7528097,  
email: przetargi@stawiszyn.pl 
 
11. WADIUM  
11.1. Wysokość wadium  
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości  
99 000,00 PLN (słownie PLN: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy , 00/100PLN.  
11.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.  
11.3. Forma wadium  
11.3.1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:  
1) pieniądzu;  
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  
3) gwarancjach bankowych;  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 
2014 r. poz 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).  
11.4. Miejsce i sposób wniesienia wadium  
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Urzędu Gminy i 
Miasta W Stawiszynie ,ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn:  
w PLN  
Bank Spółdzielczy w Pleszewie; O/Stawiszyn 
nr rachunku: 55 8407 0003 0500 0101 2000 0006 
Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.  
Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy w 
oryginale załączyć do oferty.  
11.5. Termin wniesienia wadium  
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie 
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za 
skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że 
otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.  
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego 
przez Wykonawcę nie jest warunkiem wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego 
terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.  
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11.6. Dokumenty, o których mowa w punkcie 11.3.1. muszą obejmować swym zakresem 
wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 
ust. 4a i 5 Ustawy, przy czym w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o 
udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia 
Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub 
zaniechań każdego z nich.  
11.6.1 W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 
w ich treści winien znajdować się zapis o tym, że jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa i 
płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zapłata musi nastąpić niezależnie od 
ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia zasadności wezwania 
Zamawiającego.  
11.7. Zwrot wadium, żądanie ponownego wniesienia wadium, zatrzymanie wadium.  
11.7.1. Stosownie do treści art. 46 ust. 1 Ustawy Zamawiający zwraca wadium wszystkim 
Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 
postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a Ustawy.  
11.7.2. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
11.7.3. Wadium zostanie niezwłocznie zwrócone na wniosek Wykonawcy, który wycofał 
ofertę przed upływem terminu składania ofert.  
11.7.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w 
terminie określonym przez Zamawiającego.  
11.7.5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami:  
1) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z 
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 
1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 
2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 
najkorzystniejszej,  
2) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia 
publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  
11.7.6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.  
 

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY  
12.1. Informacje ogólne  
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy.  
12.2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
12.2.1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości – 
10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.  
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12.2.2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany 
wnieść zabezpieczenie należytego wykonania w walucie umowy nie później niż w dniu 
podpisania umowy.  
12.3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
12.3.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:  
1) pieniądzu;  
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  
3) gwarancjach bankowych;  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  
12.3.2. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej zostanie wpłacone nie później niż w 
dniu zawarcia umowy na  
rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta W Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3,  
62-820 Stawiszyn:  
w PLN  
Bank Spółdzielczy w Pleszewie, O/Stawiszyn 
nr rachunku: 55 8407 0003 0500 0101 2000 0006 
 
Skuteczne wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej 
następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek Zamawiającego.  
12.3.3. Jeśli zabezpieczenie jest wnoszone w innej formie niż pieniężna, należy je dostarczyć 
do Zamawiającego w dniu zawarcia umowy (przed podpisaniem umowy).  
12.3.4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium 
może zostać zaliczona przez Zamawiającego, na poczet zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy.  
Pozostałą część kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wpłaci 
zgodnie z zapisami punktu 12.6.2 
12.3.5. 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.  
12.3.6. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 
149 Ustawy.  
12.4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 
poręczeń lub gwarancji w ich treści winien znajdować się zapis o tym, że jest ona 
nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zapłata musi 
nastąpić niezależnie od ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia zasadności 
wezwania Zamawiającego.  
12.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród 
pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 Ustawy.  
12.6. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
12.6.1. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  
12.6.2. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę 
wynoszącą 30 % wysokości zabezpieczenia.  
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12.6.3. Kwota, o której mowa w punkcie 12.6.2. jest zwracana nie później niż w 15 dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady.  
 
13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
13.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
13.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 
3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni.  
13.3. 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. 
 14. WALUTA OFERTY ORAZ WALUTA ROZLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z 
REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
14.1. Walutą oferty jest PLN. Cenę ofertową w formularzu oferty należy podać w PLN z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
14.2. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 
niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN  
15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  
15.1. Zasady ogólne  
15.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
15.3. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.  
15.4. Wraz z ofertą powinny być złożone:  
1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt. 7.1.1. IDW;  
2) Zobowiązania podmiotów, składane w oryginale, do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wymagane postanowieniami pkt. 
7.5. IDW;  
3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z 
oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz 
z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z 
ofertą;  
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza);  
5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia 
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych 
oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je 
uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne DZ.U. z 2014 poz. 
1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo 
do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.  
6) Kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu lub oryginał 
dokumentu poświadczający wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz – określonej w 
niniejszej IDW wraz z jego kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem 
15.5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
– przekazywane jest Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 3 dni od dnia 
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zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 
ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 5).  
15.6. Ofertę podpisuje(ą) osoba(y) upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy w 
obrocie prawnym zgodnie z odpowiednimi przepisami lub pełnomocnik – stosownie z 
załączonym do oferty pełnomocnictwem.  
15.7. Każda strona Oferty powinna być parafowana przez osobę upoważnioną do 
podpisywania Oferty, chyba że Oferta jest scalona w sposób trwały. Zamawiający nie 
wymaga parafowania stron niezapisanych.  
15.8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście Oferty muszą być parafowane przez osobę(y) 
upoważnioną(e) do podpisania oferty.  
15.9. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 
2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126), dotyczące Wykonawcy i 
innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 
określonych w art. 22a Ustawy oraz dotyczące Podwykonawców, należy składać w oryginale.  
15.10. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 
2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126), inne niż oświadczenia, o 
których mowa powyżej w pkt. 15.9. należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem.  
15.11. 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.  
15.12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 
2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126), innych niż 
oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy założona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości.  
15.13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski.  
15.14. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie.  
15.15. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku 
polskim.  
15.16. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 
o których mowa pkt. 7, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz 
wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.  
15.17. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w pkt. 7, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń 
lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust.1 Ustawy, 
Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 
Ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.  
15.18. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z 
uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 Ustawy.  
15.19. Ofertę sporządzoną na formularzu oferty wraz z załącznikami należy umieścić w 
sposób określony niniejszą IDW w pojedynczej kopercie zamkniętej w sposób gwarantujący 
zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 
otwarcia.  
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15.20. Skutki związane z nieoznaczeniem koperty w sposób określony niniejszą IDW ponosi 
Wykonawca.  
15.21. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku z pkt 5.1.3. w 
walutach innych niż wskazana przez Zamawiającego, Wykonawca przelicza wg średniego 
kursu NBP na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, 
potwierdzającego zakończenie robót budowlanych                                                                                                                                           
15.22. Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu 
Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  
15.23. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest 
złożyć w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia, np. złożyć utajnione informacje w 
oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spiąć 
(zszyć) oddzielnie od pozostałych jawnych elementów oferty.  
15.24. Stosownie do treści art. 8 ust. 3 Ustawy 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. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.  
15.25. Stosownie do treści art. 86 ust. 4 Ustawy podczas otwarcia ofert podaje się nazwy 
(firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.  
15.26. Stosownie do treści art. 26 ust. 3 Ustawy, Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, 
o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają 
błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich 
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 
wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania.  
15.27. Stosownie do treści art. 26 ust. 3a. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych 
pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w 
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  
15.28. Wykonawca składając podpisaną ofertę akceptuje zapisy:  
1) Karty gwarancyjnej (załącznik nr 8)  
2) Wzoru Gwarancji należytego wykonania umowy stanowiącego (załącznik nr 9);  
3) Projektu umowy zamieszczonego w rozdziale II SIWZ.  
16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
 
16.1. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres wskazany w punkcie 1 
niniejszej IDW,  w nieprzekraczalnym terminie 26 marca 2019r do godziny 10:00 

16.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 
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………..………………………  
Nazwa (firma) Wykonawcy  
Adres Wykonawcy  
ZAMAWIAJĄCY:  Gmina i Miasto Stawiszyn 

ul. Szosa Pleszewska 3  
62-820 Stawiszyn  

OFERTA W POSTĘPOWANIU NA:  „ Budowa Przedszkola Samorządowego w 
Stawiszynie” 

 

                                                           Nie otwierać przed dniem 26 marca 2019r. godzina 1010  

 

16.3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.  
16.4. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty  
16.4.1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty  
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy Zamawiający 
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed 
terminem składania ofert.  
16.4.2. Zmiana złożonej oferty  
1) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian, poprawek, modyfikacjach itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian musu być złożone według takich samych wymagań jak dla składania 
oferty z dopiskiem „ZMIANA”.  
2) W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy 
dodatkowo opatrzyć napisem „Zmiana nr .....”.  
3) Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.  
16.4.3 Wycofanie złożonej oferty  
1) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.  
2) Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po 
stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy jego oferta nie będzie otwierana.  
16.5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa 
Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn. 

16.6. Tryb otwarcia ofert  
16.6.1 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
16.6.2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) 
zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną zwrócone 
Wykonawcom bez otwierania.  
16.6.3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed 
otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu 
poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.  
16.6.4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:  
1) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę;  

2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;  
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3) informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach.  
 
Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.  
16.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści 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.  
16.8. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.  
17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  
17.1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona PLN, zgodnie z zapisem punktu 14.1 
niniejszej IDW.  
 

Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie 
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.  
 
17.2. Cena ryczałtowa wymieniona w formularzu OFERTY NA WYKONANIE 
ZAMÓWIENIA nie podlega zmianie. Obliczenie ceny ryczałtowej w formie kosztorysów 
ofertowych stanowi opracowanie pomocnicze, niepodlegające sprawdzaniu i ocenie.  

17.3. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.  

17.4. Stosownie do treści art. 91 ust. 3a Ustawy, Jeżeli złożono ofertę, której wybór 
prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 
podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć 
zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy 
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

17.5. Stosownie do treści art. 93 ust. 1c Ustawy, W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, 
jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej 
oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który Zamawiający 
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  

17.6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco 
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do 
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o 
udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w 
szczególności w zakresie:  
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, 
oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia 
ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265);  

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

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;  

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  
17.7. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:  
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy lub średniej arytmetycznej cen 
wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa 
w pkt. 17.6., chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają 
wyjaśnienia;  

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej 
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności 
istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o 
których mowa w pkt. 17.6.  
17.8. Stosownie do treści art. 90. ust. 2 Ustawy Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera 
rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.  

17.9. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera 
rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.  
 
 
18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT  
18.1. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  
18.1.1. Cena – waga kryter ium – 60%  
Oferta najtańsza otrzyma max. 60 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:  
 An=( Cmin/ Cn  ) x 60%  
gdzie:  
An – liczba punktów za spełnienie kryterium cena  
C min – cena minimalna wśród złożonych ofert  
C n – cena zaproponowana przez konkretnego                                                                                             
60 – maksymalna ilość punktów  
Wyliczona wartość An zaokrąglana będzie do 2 miejsc po przecinku 
 
18.1.2. Okres gwarancji jakości – waga kryterium – 40%  
1) Oferty otrzymają poniżej przedstawioną ilość punktów z tytułu oferowanych okresów 
gwarancji jakości [Gj].  
 
5 lat gwarancji jakości – okres wymagany (niepunktowany);  
5,5 lat gwarancji jakości – 10 pkt.;  
6 lat gwarancji jakości – 20 pkt.;  
6,5 lat gwarancji jakości – 30 pkt.;  
7 lat i więcej gwarancji jakości – 40 pkt.;  
 
2) W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji jakości wyrażonego w 
postaci „niepełnej”, tj.: rok + miesiąc + dzień, dla ustalenia ilości przyznanych punktów 
zaoferowany okres gwarancji jakości będzie zaokrąglany do pełnej 1/2 roku w dół, np.: okres 
gwarancji jakości wyrażony zapisem „6 lat 7 miesięcy 22 dni” będzie punktowany jak dla 6,5 
lat gwarancji jakości, za który przyznane zostanie 30 punktów.  
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18.1.3. Za najkorzystniejsza ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą sumę 
punktów według wzoru:  
S = An + Gj  
gdzie:  
S – suma punktów przyznana ofercie,  
An – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium cena  
Gj – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium okres gwarancji.  
18.2. Spośród złożonych ofert, zostanie wybrana ta, która odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji oraz uzyska najwyższą sumę punktów w 
kryterium „Cena” i „Okres gwarancji jakości”.  
 
19. ODRZUCENIE OFERTY  
19.1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  
1) jest niezgodna z ustawą;  

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;  

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji;  

4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;  

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;  

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;  

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;  

8) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu 
związania ofertą;  

9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 
Zamawiający żądał wniesienia wadium;  

10) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego;  

11) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.  

12) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  
 
20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ INFORMACJE OGÓLNE 
DOTYCZĄCE UMOWY  
20.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy.  

20.2. Informacje ogólne dotyczące umowy w sprawie zamówienia publicznego  
20.2.1. Miejsce i termin zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia zostaną 
Wykonawcy wskazane odrębnym pismem.  
20.2.2. W terminie wskazanym przez Zamawiającego (nie krótszym niż terminy określone w 
art. 94 Ustawy) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zawarcia 
umowy.  
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20.2.3. Stosownie do treści art. 24aa ust. 2 Ustawy, jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 
1 Ustawy, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi 
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy 
nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowania Wykonawca, 
który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.  

20.2.4. Stosownie do treści Projektu Umowy Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć w 
imieniu własnym i Zamawiającego z tytułu strat i szkód, za które odpowiada na podstawie 
umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do 
wglądu oryginały polis ubezpieczeniowych i dostarczy ich kserokopie. Polisy oraz dokumenty 
ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione do akceptacji 
Zamawiającego przed datą rozpoczęcia robót budowlanych podaną w Umowie.  

20.2.5. Zgodnie z art. 139-140 Ustawy:  
1) do umowy w sprawie niniejszego zamówienia mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy nie stanowią inaczej.  

2) umowa w sprawie niniejszego zamówienia wymaga, pod rygorem nieważności, 
zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.  

3) umowa w sprawie niniejszego zamówienia jawna i podlega udostępnieniu na zasadach 
określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.  

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

5) umowa w sprawie niniejszego zamówienia podlega unieważnieniu w części wykraczającej 
poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ z uwzględnieniem art. 144 
Ustawy.  
20.3. Umowa podlega unieważnieniu jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 Ustawy.  
21. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
21.1. Kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w Rozdziale II – projekt umowy 

niniejszej SIWZ.  

21.2. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy mogą nastąpić, gdy:  
1) zaistnieją niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne, uniemożliwiające 
prowadzenie robót budowlanych w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie 
odbiorów;  

2) zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej, niezależnie od stron, które uniemożliwiłyby 
terminowe wykonanie zobowiązań. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio 
zmienionego terminu wykonania przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie 
zewnętrzne, niezawinione przez żadną ze Stron, których skutków nie da się przewidzieć, ani 
im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działania sił przyrody takie 
jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź oraz inne zdarzenia takie jak: wojna, zamieszki, 
skażenia radioaktywne itp..  

3) zaistnieją zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, 
archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji 
projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji 
lub obiektów infrastrukturalnych;  

4) zaistnieją zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 
szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia 
błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej 
urządzeń;  
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5) zaistnieją zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 
decyzji, zezwoleń, itp.. Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczności uzyskania 
wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie 
przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań 
osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub 
niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy;  
21.3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 21.2., 
termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do 
zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.  

21.4. Zmiany osób funkcyjnych odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy mogą 
nastąpić w przypadku:  

1) zmiany osób realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej 
równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo 
geologiczne i górnicze lub w innych ustawach, spełniające warunki udziału w postępowaniu;  
2) zmiany osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których 
wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się 
doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym warunki udziału w postępowaniu.  

21.5. Pozostałe okoliczności mogące skutkować możliwością zmiany umowy:  
1) zmiana prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT;  

2) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia;  
 
22. WYJAŚNIENIE I ZMIANY W TREŚCI SIWZ  
22.1. Wyjaśnianie treści SIWZ  
22.1.1. Stosownie do treści art. 38 ust. 1 Ustawy Wykonawca może zwrócić się do 
Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:  
- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza 
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  
Stosownie do treści art. 38 ust. 1a Ustawy, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym 
mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  
Stosownie do treści art. 38 ust. 1b Ustawy przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na 
bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1.  
Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania i jednocześnie przekaże treść 
wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści je na swojej 
stronie internetowej.  
22.1.2. Stosownie do treści art. 38 ust. 3 Ustawy, Zamawiający może zwołać zebranie 
wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Informację o terminie zebrania udostępnia się na stronie 
internetowej.  
22.1.3. Stosownie do treści art. 38 ust. 3a Ustawy, Zamawiający sporządza informację 
zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
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warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację 
z zebrania udostępnia się na stronie internetowej  
22.2. Zmiany w treści SIWZ  
22.2.1. Stosownie do treści art. 38 ust. 4 Ustawy, w uzasadnionych przypadkach Zamawiający 
może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie 
internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. 
Przepis art. 37 ust. 5 stosuje się odpowiednio.  
22.2.2. Stosownie do treści art. 38 ust. 6 Ustawy, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża 
termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli 
specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona na tej stronie.  
23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA  
23.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów Ustawy., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale 
VI Ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.  
23.2. 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.                                                                                                             
23.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania.  
23.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w 
postaci elektronicznej, podpisane własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym .  
23.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem 
tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  
23.6. Terminy wniesienia odwołania:  
23.6.1. W terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 
180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.  
23.6.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia na stronie internetowej.  
23.6.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 23.6.1. i 23.6.2. wnosi się w 
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  
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23.6.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:  
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia;  
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;  
23.6.5 Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne 
przepisy Działu VI Ustawy.  
24. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (OFERTY CZĘŚCIOWE)  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
25. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY 
ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ (UMOWA RAMOWA)  
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
26. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH 
MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST 6 PKT 3 
UZUPEŁNIAJĄCYCH  
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia takich zamówień .  
27. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ 
MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY 
WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
28. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ 
ZAMAWIAJĄCEGO  
1) Strona internetowa:www.stawiszyn.pl  

2) e-mail: sekretariat@stawiszyn.pl  
29. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ  
29.1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  
29.2. Walutą oferty jest PLN. Cenę ofertową w formularzu oferty należy podać w PLN.  
29.3. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 
niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.  
30. AUKCJA ELEKTRONICZNA  
Nie dotyczy.                                                                                                                                                 
31. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z 
uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 Ustawy.  
32. WYMAGANIA O KTÓRYCH MOWA WART. 29 UST. 4  
Zamawiający nie przewiduje takich wymagań.  
33. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ 
WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.  
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
części zamówienia.  
34. WYMAGANIA W PRZYPADKU ZAMÓWIEŃ NA ROBOTY BUDOWLANE 
(UMOWY O PODWYKONAWSTWO).  
Kwestie uregulowane są w Rozdziale II – projekt umowy niniejszej SIWZ.  
35. PROCENTOWA WARTOŚĆ OSTATNIEJ CZĘŚCI WYNAGRODZENIA ZA 
WYKONANIE UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE.  
Nie dotyczy.  
36. STANDARDY JAKOŚCIOWE O KTÓRYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A.  
Nie dotyczy.  
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37. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW 
ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH 
DO OFERTY, W SYTUACJI OKRESLONEJ W ART. 10A UST. 2.  
Nie dotyczy.  
38. LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ 
OFERTĘ LUB MAKSYMALNĄ LICZBĘ CZĘŚCI, NA KTÓRE ZAMÓWIENIE 
MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONE TEMU SAMEMU WYKONAWCY, ORAZ 
KRYTERIA LUB ZASADY, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIE DO 
USTALENIA, KTÓRE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ UDZIELONE JEDNEMU 
WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIĘKSZEJ NIŻ 
MAKSYMALNA LICZBIE CZĘŚCI  
Nie dotyczy.  
39. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  
39.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Stawiszyna, ul. Szosa 
Pleszewska 3,    62-820 Stawiszyn , tel. (0627528079) , e-mail: sekretariat@stawiszyn.pl;  
2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z 
Panem Damianem Posiłkiem – Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy i Miasta w 
Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska  3, 62-820 Stawiszyn , tel. 062 7528079 wew 22, za 
pośrednictwem adresu e-mail: iod@stawiszyn. pl;  
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;  
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa 
Pzp”;  
5) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a 
następnie  5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, 
począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu 
obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie 
zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy);  
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych 
osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 
22 RODO;  
8) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;  
[*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników]  
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO;  
9) nie przysługuje Pani/Panu:  
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO.  
40. ZAŁĄCZNIKI  
Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 

L.p mjk  Oznaczenie Załącznika  Nazwa załącznika  

 
1.  
 

Załącznik nr 1 Oferta na wykonanie zamówienia  

Załączniki składane przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu  

 
2.  
 

Załącznik nr 2  Oświadczenie Wykonawcy  

 
3.  
 

Załącznik nr 3  Oświadczenie Wykonawcy  

 
4.  
 

Załącznik nr 4  Zobowiązanie podmiotu  

 
5.  
 

Załącznik nr 5  Oświadczenie o przynależności do 
grupy kapitałowej składane w terminie 
3 dni od dnia przekazania informacji, o 
której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 
ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od 
zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 
ust. 5 ustawy pzp.  

Załączniki składane przez wykonawcę, w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego  

 
6.  
 

Załącznik nr 6  Wykaz robót budowlanych  

 
7.  
 

Załącznik nr 7  Wykaz osób, skierowanych przez 
wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego  

 
8.  
 

Załącznik nr 8  Karta gwarancyjna – podpisywana po 
wykonaniu robót i odbiorze 
ostatecznym  

 
9.  
 

Załącznik nr 9  Wzór gwarancji należytego wykonania 
umowy – przedkładana przed 
podpisaniem umowy  

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej IDW.  
Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty 

wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.  

 

Burmistrz Stawiszyna 

/-/Justyna Urbaniak 

 


